Het Huis Utrecht zoekt een Coördinator techniek en
gebouwbeheer

(m/v/x, 28 uur p.w.)
Het Huis Utrecht is een ambitieuze ontwikkelplek voor talentvolle
makers en nieuwe ideeën binnen de podiumkunsten. De organisatie
combineert artistieke inhoud met maatschappelijke betrokkenheid
en sterk cultureel ondernemerschap. Naast talentontwikkeling
produceert Het Huis eigen programma’s, vaak in samenwerking met
diverse (Utrechtse) partners. Tevens zijn we een populaire locatie
voor congressen, workshops en presentaties.
Het Huis heeft de ambitie om dé werkplaats voor de podiumkunsten binnen Nederland te worden.
Wat doe je als Coördinator techniek en gebouwbeheer?
Je geeft leiding aan een enthousiast team waarmee je zorg draagt voor de technische realisatie van
residenties, programma’s, voorstellingen, verhuringen en producties. Hierbij ben je ook zelf actief op de
vloer. Daarbij bewaak je de kwaliteit en het onderhoud van het pand en de technische installaties.
Je geeft leiding aan ca. zes freelancers en werkt onder de verantwoordelijkheid van de zakelijk leider.
Je kerntaken zijn:
• In nauw overleg met collega’s maak je beleid op het gebied van theatertechniek en (technisch)
gebouwbeheer.
• Je vertaalt dit beleid naar heldere doelstellingen, planningen en werkinstructies en zorgt samen met
je team voor de uitvoering hiervan.
• Je zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van investerings- en onderhoudsplanningen (MJOP) in
nauwe samenwerking met de zakelijk leider.
• Je draagt zorg voor een actueel bedrijfshulpverlenings- en calamiteitenplan en ziet toe op de
uitvoering hiervan.
Wij zoeken:
Een enthousiaste, communicatieve en gastvrije collega die samen met ons de ambities van Het Huis verder
kan vormgeven. Je beschikt over hbo werk- en denkniveau met functie gerelateerde scholing. Je hebt
minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke, leidinggevende functie.
Wat bieden wij jou?
• Een enthousiast team van harde werkers;
• Een bruisende en inspirerende plek waar verschillende netwerken bij elkaar komen;
• Veel ruimte voor eigen inbreng, ideeën en persoonlijke ontwikkeling;
• Gezamenlijke lunch met alle organisaties binnen Het Huis, in de zomer in onze prachtige
binnentuin;
• Een uitdagende functie voor 28 uur per week;
• Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring: cao-toneel schaal VII met een maximum van
€ 3.067,- op basis van een 38-urige werkweek.
Geïnteresseerd?
Het Huis is een van de leukste culturele instellingen in Utrecht. We zijn een bouwende en groeiende
organisatie, vol passie en ambitie. Die ambitie zit ook in het streven om ons team een afspiegeling te laten
zijn van de kleurrijke Nederlandse samenleving, o.a. wat betreft gender en culturele achtergrond.
Stuur je motivatie en cv vóór 25 juni naar vacatures@hethuisutrecht.nl, t.a.v. Guido Besselink, o.v.v.
sollicitatie Coördinator techniek en gebouwbeheer.
Gesprekken vinden plaats op 2 en 3 juli. Je bent bij voorkeur beschikbaar vanaf half augustus.
Vragen? Neem contact op met Guido Besselink via guido@hethuisutrecht.nl of 030-2315844.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

