
 

 

 
 

Zwolse theaters zoekt per september 2021 een fulltime Theatertechnicus  
(36 uur per week) 

 
 
Zwolse theaters heeft een stevige ambitie & strategie omschreven in het visiedocument het Theater als Plein van de Stad 
2020-2025. Aan de hand van vier pijlers (1. faciliteren, regisseren, agenderen 2. ontmoeten 3. samenwerken 4. impact 
vergroten) gaan we een dynamische tijd tegemoet. 

 
 
Om onze ambitie te realiseren zoeken we een Theatertechnicus die graag wil groeien. Een unieke kans om bij te dragen aan 
onze strategie en ambities. Zwolse theaters is een plek die niet alleen van ons of van de theaterbezoeker is, maar zeker ook 
van het bedrijfsleven, het onderwijs en culturele organisaties. Wij ontvangen een zeer divers aanbod van gezelschappen van 
klein in de Papenstraattheater tot groot in de Spiegel. En jij mag daarbij zijn. 
 
 
Over Zwolse theaters 
Schouwburg Odeon (1839) en Theater de Spiegel (2006), twee theaters, 4 zalen. Met het profiel van grootstedelijk theater en 
een diversiteit aan zalen (van concertzaal tot vlakke vloer zaal en ouderwetse bonbonnière) heeft Zwolse theaters tot ruim 
buiten eigen stad en buiten de Oostelijke regio een belangrijke functie.  
 
 
Je profiel 
Je hebt een afgeronde MBO opleiding podium- en evenemententechniek. Je wil graag uitgroeien tot allround technicus of 
specialist. Je bent flexibel, enthousiast, gedreven, dienstverlenend en je hebt passie voor het theater ! 
 
 
Wat bieden we jou? 
Werken bij Zwolse theaters betekent meewerken aan iets unieks! Wij bieden jou een uitdagende baan in het culturele hart 
van Zwolle . De mogelijkheid om je te ontwikkelen en uit te groeien tot allround technicus of zelfs specialist. Het gaat om 
een dienstverband voor 36 uur per week met goede arbeidsvoorwaarden, conform schaal 3 CAO Nederlands Podia . 
 
 
Interesse 
Stuur uiterlijk woensdag 30 juni 2021 een e-mail met je CV en motivatiebrief naar Zwolse theaters: t.a.v. Kim Gerrits, 
medewerker HR, sollicitatie@zwolsetheaters.nl.  

 
 
 
 

 

mailto:sollicitatie@zwolsetheaters.nl

