
 

 

Utrecht is de stad van Theater Kikker | Podium Hoge Woerd. Stichting Theater Kikker 
bestaat uit twee vlakkevloertheaters in Utrecht: Theater Kikker in Utrecht-Centrum en 
Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn/De Meern. De profielen van beide theaters verschillen. 
Theater Kikker beweegt zich op het terrein van eigentijds, vernieuwend theater en moderne 
dans, met veel werk van nieuwe makers. Podium Hoge Woerd heeft een breder 
georiënteerd programma, waarin naast toneel en dans ook plaats is voor cabaret, kleinkunst 
en muziek. In beide theaters wordt ook jeugdtheater gepresenteerd en bieden we ruim 
plaats aan Utrechtse makers.  

Wij willen dat ons team een afspiegeling is van de bewoners van Utrecht. Bij ons ben je  
welkom, ongeacht je identiteit, van wie je houdt, in wie of wat je gelooft of waar je geboren  
bent. Het gaat ons om jouw kwaliteiten. We zoeken actief naar mensen die kunnen  
bijdragen aan een steeds inclusiever podium. Spreekt dit je aan? Dan maken we graag  
kennis met je!  
 

Voor onze techniekploeg zoeken we een creatieve, enthousiaste  

Allround theatertechnicus met specialisatie licht (m / v / x)  

 
voor 32u per week – standplaats Podium Hoge Woerd 

 
Onze nieuwe collega heeft allround basiskennis van alle onderdelen van theatertechniek, 
waarin we extra kennis van licht wenselijk vinden. Dat je ervaring hebt is meegenomen, 
maar enthousiasme en nog veel willen leren vinden we vele malen belangrijker. Je kunt goed 
samenwerken en je kunt ook zelfstandig werken. Je denkt vooral in mogelijkheden, bent 
communicatief vaardig, komt afspraken na en het team kan op je rekenen. Daarnaast ben je 
bereid om op onregelmatige tijden te werken, zoals door de week, in de avonden of in de 
weekenden. Je hebt een frisse blik op de organisatie en je vindt theater fantastisch! 
 
Wat ga je doen? 

Als allround theatertechnicus met specialisatie licht werk je mee en ben je verantwoordelijk 
voor de werkvoorbereiding en feitelijke realisatie van voorstellingen, concerten en 
evenementen in Podium Hoge Woerd en indien nodig in Theater Kikker. Je bent allround 
inzetbaar bij alle theatertechnische werkzaamheden op het gebied van op- en afbouw van 
decors, licht en geluid. 

  



Jouw werkzaamheden: 

 Je installeert, bedient en programmeert het licht en, indien nodig, het geluid; 
 Je beheert samen met collega’s de lichtinstallatie; 
 Je signaleert en pleegt onderhoud aan de algemene theatertechnische inventaris. 

Wat kun jij? 

Ook als je geen of weinig ervaring hebt in het onderstaande, komen we toch graag met je in 
contact!  

 Je hebt aantoonbaar kennis van theatertechniek en hebt jezelf gespecialiseerd in de 
lichttechniek; 

 Je hebt werkervaring met LED en ML verlichting; 
 Je kunt bij voorkeur de Ion licht console bedienen; 
 Je hebt kennis van DMX en datanetwerken; 
 Je bent bij voorkeur in het bezit van een BHV-certificaat of bent bereid die te halen. 

 
Wie ben jij? 

 Je hebt affiniteit met theater; 
 Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
 Je bent stressbestendig; 
 Je hebt een open en flexibele instelling; 
 Je bent een vriendelijke, gezellige collega met actieve, hands-on mentaliteit; 
 Je bent creatief, proactief en denkt graag mee in oplossingen, waarbij je graag 

samenwerkt met anderen; 
 Je hebt ervaring als zelfstandig werkend allround theatertechnicus, ervaring als 

reistechnicus is zeer welkom; 
 Je woont in de omgeving van Utrecht of hebt eigen vervoer. 

 
 
Ben je enthousiast? 
Dan ontvangen we graag je korte motivatiebrief, of een filmpje van maximaal 3 minuten, en 
een overzicht van je werkervaring en opleiding. Deze kun je e-mailen aan 
vacature@theaterkikker.nl met in het onderwerp ‘allround theatertechnicus met 
specialisatie licht’.  
 
Wil je eerst meer weten?  
Neem dan gerust contact op met Orit Freedman, hoofd techniek (06-45557850, 
orit.freedman@podiumhogeworerd.nl). Meer informatie over onze theaters en organisatie 
vind je op podiumhogewoerd.nl en theaterkikker.nl  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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