
Kom bij ons werken! 
 

Junushoff zoekt twee Allround Theatertechnici (36 uur resp. 24 uur) 
 
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 groepen en 
zakelijke verhuringen. De organisatie bestaat uit veertien vaste medewerkers die 
professionaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan.  
 
Per direct zijn de volgende functies vacant: 
 

1. Allround theatertechnicus (36 uur) 
2. Allround theatertechnicus (24 uur) 

 
 
Functie-inhoud: 

 Voorbereiden, opbouwen en bedienen van apparatuur bij voorstellingen en 
evenementen 

 Assisteren van bezoekende inspiciënten bij het bepalen van de opstelling en de 
aansluiting van de apparatuur. 

 Het verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 
(theater)technische installaties, apparatuur en gebouw. 

 Het toezien op veilig werken met toneeltechnische installaties en –hulpmiddelen en 
het rapporteren over onveilige en onverantwoorde risico’s aan de leidinggevende. 

 Bedient trekkenwand 

 Maakt onderdeel uit van het BHV team. 
 
 
Functie-eisen: 

 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Theatertechniek. 

 Aantoonbare ervaring in de theatertechniek. 

 Afgeronde opleiding BMT. 

 Communicatief vaardige persoonlijkheid. 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

 Werkt op onregelmatige tijden afhankelijk van de planning, ook ’s avonds, in de 
weekeinden en op feestdagen. 

 
 

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 voor 19 september a.s. 
op d.v.d.laak@junushoff.nl . Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Dorien van de Laak (adjunct-directeur): 0317-417622.  
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