
VACATURE

Iduna is hét poppodium van Drachten en omstreken waar je terecht kan voor de beste concerten, fes�vals en toffe evenementen. Iduna 
beschikt over een grote zaal met een capaciteit van 600 personen, een kleine zaal met café met een capaciteit van 150 personen en een 
oefenruimte. We bieden een gevarieerde en spraakmakende programmering in eigen huis én op diverse loca�es in Smallingerland. 
Daarnaast zijn we een broedplaats voor crea�viteit en nieuwe goede ideeën. Poppodium Iduna maakt als zelfstandige s�ch�ng 
onderdeel uit van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. Om ons team te versterken zijn we per direct op zoek naar een 

ALLROUND GELUID- & LICHTTECHNICUS
24 uur/week

Func�eomschrijving: 
Wij zoeken een enthousiaste allround geluid- & lich�echnicus die eindverantwoordelijke is voor de produc�es en technische faciliteiten 
van Poppodium Iduna. Produc�es worden voorbereid en zelfstandig uitgevoerd in samenspraak met de programmeur/hoofd produc�e. 

Als allround geluid- & lich�echnicus ben je eindverantwoordelijke voor de technische realisa�e op het gebied van concerten, 
dance-events en andere pop gerelateerde produc�es in Poppodium Iduna. Je verricht technische werkzaamheden op het gebied van op- 
en a�ouw en bediening van licht- en geluidsapparatuur en AV-middelen. Verder ben je mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en het 
onderhoud van de technische inventaris en hebt een adviserende rol over de vervanging daarvan. Je overlegt met het bezoekende 
gezelschap over technische aangelegenheden. Daarnaast stuur je de freelance technici, stagiaires en vrijwilligers op het gebied van 
podiumtechniek aan en ben je verantwoordelijk voor hun inroostering.

Je hebt een gerichte MBO opleiding en aantoonbare ervaring opgedaan op het gebied van podium- en evenemententechniek. Je vindt 
het geen probleem om flink aan te pakken, en diep in de nachtelijke uren te werken, zowel door de weeks als in de weekenden. Je hebt 
een klantgerichte instelling en werkt graag in teamverband. Je beschikt over improvisa�evermogen en bent flexibel. 

Profiel
• Je bent volwaardig geluidstechnicus en hebt allround kennis op het gebied van licht en AV.
• Je beschikt over aantoonbare werkervaring in een soortgelijke func�e.
• Je bent proac�ef, kan zelfstandig werken en weet alles over het reilen en zeilen rondom een concert of avond/ nacht met livemuziek.
• Je hebt een adviserende rol op het gebied van investeringen, inkoop en onderhoud.
• Je bent verantwoordelijk voor de inhuur van technische werkzaamheden op het gebied van licht en geluid.
• Je gee� instruc�es aan andere technici (vrijwilligers, oproepkrachten, freelancers en stagiair(e)s).
• Je staat stevig in je schoenen en laat je niet afschrikken door een afwijzing of andere mening.
• Je hebt affiniteit met het programma van Poppodium Iduna en uiteenlopende muzikale genres.
• Je hebt een flexibele werkhouding en bent in de weekenden beschikbaar voor het werken �jdens onze produc�es;
• Je bent bereid om buiten kantoor�jden te werken.
• Je hebt een servicegerichte instelling en een open en crea�eve houding.
• Je hebt een goede fysieke condi�e en bent stressbestendig.
• Je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Je hebt het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
• Je hebt MBO+ werk- en denkniveau.

Iduna biedt jou:  
• Een team enthousiaste en gedreven collega’s.
• Een werkomgeving gericht op vernieuwen en ontwikkelen.
• Toegang tot onze concerten en evenementen.
• Salariëring conform CAO Sociaal Werk.

Informa�e en sollicita�e:
Nadere informa�e over deze func�e kan verkregen worden bij de heer D. van de Klooster, (programmering en produc�e Poppodium 
Iduna), telefoon: 0512 – 522650.

Enthousiast?
Gezien de korte aanloop tot het nieuwe seizoen ontvangen we graag spoedig een reac�e voor invulling van deze vacature. Je mo�va�e 
en CV kan je mailen naar: vacature@mosweb.nl, onder vermelding van: Vacature allround geluid- & lich�echnicus Iduna, of richten aan 
S�ch�ng MOS, afdeling P&O, Postbus 315, 9200 AH Drachten. De uiterste datum tot inzenden is vrijdag 26 augustus.

WWW.IDUNA.NL


