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De Meerpaal in Dronten! Een unieke, multifunctionele organisatie die een breed scala aan 
activiteiten biedt voor jong en oud op het gebied van kunst en cultuur, welzijn, theater, 

bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles vanuit een bekend, uniek 
gebouw, een dorpshuis en vanuit de wijken. De ambitieuze organisatie met 130 

professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie, 
ontmoeting en ontwikkeling voor alle inwoners van de gemeente Dronten. Dagelijks mogen 

wij dan ook honderden bezoekers verwelkomen. 
 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 

     Medewerker (Theater) Techniek met specialisme Licht  
(38 uur per week) 

Functieomschrijving 
In deze functie ben je samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor de voorbereiding, 
opbouw, uitvoering en afbouw van voorstellingen, congressen, feesten en alle andere 
evenementen die in De Meerpaal geprogrammeerd staan. De werkzaamheden verricht je in 
een uniek gebouw, met o.a. twee theaterzalen (680 en 150 stoelen) voorzien van state of the 
art technische installaties, een bioscoopzaal en een evenementenplein (tot 1000 personen). 
Het ene moment werk je mee aan de opbouw van een nieuwe voorstelling, het andere 
moment bedien je licht- of geluidsapparatuur en de trekkenwand. Geen dag is hetzelfde!    
 
Taken en verantwoordelijkheden:  

 Je begeleidt zelfstandig en in teamverband voorstellingen, concerten en evenementen.   

 Je zorgt voor de afstelling en bediening van licht-, geluid-, videoapparatuur en de 
trekkenwand. 

 Je bent het visitekaartje van het theater en zorgt voor de technische begeleiding van de 
theatergezelschappen, huurders en overige gebruikers van onze faciliteiten 

 Je adviseert collega’s, bespelers en huurders op het gebied van techniek en, indien 
nodig, signaleer je problemen en biedt passende oplossingen.    

 Je verricht onderhoudswerkzaamheden aan de theater technische installaties, inventaris 
en het gebouw.  

 Monteren van bioscoopfilms. 

 Je maakt deel uit van het BHV team.  
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat die zich herkent in dit profiel: 

 Een ervaren theatertechnicus met specialisme licht.  

 MBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een relevante opleiding in de theatertechniek.  

 Beschikt over een VBT/BMT-certificaat of is bereid deze te halen.  

 Ervaring monteren films in Doremi is een pre. 

 Gastvrije houding, die graag dingen aanpakt, een uitdaging niet uit de weg gaat en graag 
zelfstandig werkt maar ook samen met anderen.  

 Flexibel, ook in je werkdagen en –tijden. Werken in de weekenden en ‘s avonds is geen 
probleem.  

 EHBO diploma en/of bedrijfshulpverlening is een pre.  

 In het bezit van een rijbewijs.  
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Wij bieden jou:  

 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie. 

 Een informele werksfeer in een veelzijdige, zeer dynamische en unieke organisatie. 

 Salarisindicatie bij een fulltime dienstverband is min € 2.165,00 bruto tot max € 2.957,00 
per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.  

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Reageren: 
Ben je enthousiast geraakt en wil je met ons kennismaken? Dan ontvangen wij graag je 
sollicitatie. Je kunt deze tot en met 6 februari 2022 mailen naar Diana Vinke, P&O adviseur 
via personeelszaken@meerpaal.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact 
opnemen met Diana Vinke op telefoonnummer 06-23933285.   
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