
 

Theater De Krakeling Pazzanistraat 15, 1014DB Amsterdam www.krakeling.nl 

 
 
Theater De Krakeling is het theater voor de jeugd, gehuisvest op Cultuurpark Westergas in Amsterdam. In De 
Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er 
voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar. Wij werken vanuit de overtuiging dat 
je van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, blijer en wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling 
voorstellingen die de verbeelding prikkelen, het inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling van een eigen 
mening stimuleren. 
 

Theater De Krakeling zoekt per z.s.m. een  
Meerdere allround podiumtechnici 

Taken en verantwoordelijkheden: 
Als technicus bij De Krakeling ben je (mede) verantwoordelijk voor de realisatie van voorstellingen en andere 
(commerciële) evenementen. Je zorgt zowel voor de op- en afbouw van decors als het licht en geluid. Daarnaast 
behoren ook onderhoudswerkzaamheden van zowel technische middelen als van het pand tot jouw taken en heb 
je BHV verantwoordelijkheden.  
 
Wij zoeken: 

• Je hebt MBO niveau (podium)techniek en bij voorkeur enkele jaren ervaring in de theater of 
evenementenbranche.  

• Je beschikt over kennis van diverse mengtafels en randapparatuur. Kennis van ETC lichttafel is een pré. 
• Je werkt graag in teamverband, maar bent ook zelfstandig inzetbaar.  
• Je bent flexibel zowel in je werk als in je beschikbaarheid.  
• Je bent stressbestendig en hebt een oplossingsgerichte instelling.  
• Je hebt een servicegerichte instelling.  
• En natuurlijk heb je affiniteit met jeugdtheater.  

 
Wij gaan uit van de kracht van diversiteit van onze medewerkers. We willen een afspiegeling zijn van de 
maatschappij en zijn op zoek naar mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk 
een krachtig team te kunnen vormen. 
 
Wij bieden: 

• Een inspirerende en informele werkomgeving in hartje Amsterdam. 
• Onder werktijd bijwonen van de meest prachtige voorstellingen. 
• 1 tijdelijk contract van 0,9 FTE ter vervanging.  
• 2 jaarcontracten (met intentie om na 2 jaar over te gaan op vast dienstverband) van 0,45 FTE eventueel 

is een andere verdeling van FTE ook mogelijk. 
• Salaris conform Cao Nederlandse Podia schaal 4.  

 
Interesse? 
Mail je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 15 augustus naar vacature@krakeling.nl t.a.v. Henk de Groot, Hoofd 
Techniek. Vermeld in onderwerpregel of je op de tijdelijke vacature reageert of op 1 van de 2 jaarcontracten. De 
gesprekken zullen in de week van 23 augustus plaatsvinden. 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


