
Theater Junushoff zoekt een Hoofd Theatertechniek & Gebouwbeheer 
 
Kom bij ons werken! 
Theater Junushoff Wageningen is een regiotheater met een aanbod van 160 professionele 
theatervoorstellingen per jaar. Het theater programmeert breed en profileert zich met toneel en dans. 
Junushoff beschikt over een grote zaal (697 zitplaatsen) en een kleine zaal (196 zitplaatsen). Het theater biedt 
daarnaast ruimte aan sociaal-culturele evenementen en zakelijke verhuringen. De sfeer in Junushoff is 
informeel en ongedwongen. De organisatie bestaat uit veertien vaste medewerkers die professionaliteit en 
gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan.  
 

Per 1 november 2021 is de volgende functie vacant: 

Hoofd Theatertechniek & Gebouwbeheer (36 uur) 

 

Functie-inhoud 

Onderdeel Theatertechniek 

 Je geeft leiding aan de afdeling Techniek – 3 vaste en 5 ambulante medewerkers; 

 Je bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer en het personeelsbeleid van je afdeling; 

 Je zorgt voor het dagelijks beheer van theatertechnische voorzieningen en correct gebruik van apparatuur, 

installaties en inrichting; 

 Je werkt mee op de vloer. 

 

Onderdeel Gebouwbeheer 

Junushoff heeft de verantwoordelijkheid voor het volledige onderhoud van de accommodatie. Het hoofd 

Techniek & Gebouwbeheer is voor 12 uur per week ingeroosterd voor de coördinatie van het onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen.  

Je bent verantwoordelijk voor: 

 Het bewaken van kwaliteit, beheer en (meerjaren)onderhoud van het gebouw; 

 Budgettering, contractbeheer en investerings- en (meerjaren)onderhoudsplannen; 

 Naleving van arbo-, ri&e-richtlijnen, brandweer- en veiligheidsvoorschriften, bedrijfshulpverlenings- en 

calamiteitenplan en vergunningen. 

 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Theatertechniek of Elektrotechniek  

 In bezit van diploma VBT-B 

 Aantoonbare ervaring in vergelijkbare functies  

 Kennis van groot onderhoud én van de laatste ontwikkelingen op het gebied van theatertechniek 

 Bekend met opstellen van Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)  

 Goed in strategisch denken en handelen 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Oplossingsgericht en gastvrij naar bezoekers en bespelers van ons theater 

 Bereidheid om je medewerkers ruimte te geven voor eigen ontwikkeling. 

 

Wij bieden 

Je krijgt de mogelijkheid om te werken op een bijzondere plek, met een enthousiast team medewerkers. Je 

krijgt voldoende ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid een stempel te drukken op de kwaliteit van de 

dienstverlening van Junushoff. Het salaris is gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia. 

Reageren 

Je sollicitatie - voorzien van motivatie en CV – ontvangen we graag uiterlijk 17 september 2021 op 

m.bussink@junushoff.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Loek Buys 

(directeur) of Dorien van de Laak (adjunct-directeur): 0317-417622.  
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