Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en veelal
exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van
popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze in het beroemdste theater van
Nederland in hartje Amsterdam.
Voor de afdeling Techniek zijn we op zoek naar uitbreiding, ben jij onze nieuwe

Hoofd Theatertechniek
(fulltime 37,5 uur)
Het betreft een nieuwe functie die gaat fungeren tussen de Manager Techniek (eindverantwoordelijk voor
theatertechniek en gebouwtechniek) en het team van theatertechnici. Je gaat leidinggeven aan een loyaal
team van toneelmeesters en specialisten en bent de rechterhand van de Manager Techniek.
Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en voor de planning van het team. Je hebt veel contact
met de programmeurs en het operationele team voor zowel de voorbereiding als de uitvoering zelf van
voorstellingen en evenementen. Je onderhoudt de contacten met producenten over de technische behoefte
bij een voorstelling, en werkt nauw samen met de toneelmeesters voor de juiste uitvoering daarvan. Je zorgt
voor inhuur van materialen en personeel wanneer nodig. Je hebt budgetverantwoordelijkheid voor
investeringen, waarbij je de aanvragen samen met de toneelmeesters voorbereidt (beslissingen worden in
samenspraak met Manager Techniek genomen). Het is wenselijk dat je zelf inzetbaar op de vloer bent en blijft.
Je bent:






Technisch breed onderlegd
Service gericht
Een sterke persoonlijkheid met een natuurlijk overwicht
Communicatief zeer vaardig
Goed in plannen en organiseren

Wat staat er op je CV?
Je hebt je sporen in de theater-technische wereld inmiddels verdiend, leidinggeven gaat je natuurlijk af. Je hebt
een opleiding op HBO-niveau en liefst 10 jaar werkervaring.
Wij bieden jou
 Een nieuwe functie die je mede zelf verder kunt vormgeven en ontwikkelen
 Ruimte om te leren, functionerend onder zeer ervaren theater manager
 Een salaris afhankelijk van ervaring en opleiding, en passend bij de culturele rol die Carré heeft.
 8% vakantietoeslag en 27 vakantiedagen op jaarbasis
Interesse? Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor
vragen over de functie kun je contact opnemen met Hans Petter (Manager Techniek) via 020-5249470.

