
 

 

 

  
VACATURE PODIUMTECHNICUS 

De Kroepoekfabriek, ook wel bekend als De KF, is sinds 2011 voor Vlaardingen en omstreken dé plek voor popcultuur 
en aanjager van veel verschillende concerten, evenementen, projecten voor talentontwikkeling, co-creatie en 
dancefeesten in de stoere rivierzone van de stad. De Kroepoekfabriek is een belangrijk onderdeel van de Stichting 
Stadspodia, waar ook de Stadsgehoorzaal als theater onder valt. Voor het poppodium zijn we per 1 april 2023 (of in 
overleg eerder of later) op zoek naar een 

PODIUMTECHNICUS  
een functie voor +- 16 uur in de week (in overleg) 

De allround podiumtechnicus valt direct onder de Coördinator Podiumtechniek en gaat zich onder meer bezighouden 
met het technisch voorbereiden en uitvoeren van onze evenementen. Daarnaast houdt diegene zich bezig met licht, 
geluid en beheer van het pand en de technische installaties. 

Algemene informatie: 
Organisatie: Poppodium De Kroepoekfabriek te Vlaardingen. 
Aantal uur: gemiddeld 16 uur per week, voornamelijk ’s avond en in het weekend (in overleg) 

Wat houdt de functie in?• Je bent medeverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van technische 
producties met betrekking tot alle soorten evenementen; 
• Je werkt wanneer nodig mee aan het inroosteren en de ontwikkeling van de techniekvrijwilligers en stagiairs; 
• Je onderhoudt mede het contact met relevante partijen, zorgt continu voor een goede afstemming; 
• Je bewaakt de kwaliteit van de uitstraling van De Kroepoekfabriek in afstemming met het team; 
• Je draagt verantwoording voor de taken die je uitvoert en denkt proactief mee in de technische bedrijfsvoering; 
• Je bent, indien noodzakelijk, breder inzetbaar dan de beschreven functie ter bevordering van het interne en externe 
succes van De Kroepoekfabriek. 

Wat verwachten we van je? 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt een relevante opleiding gevolgd en hebt ruime ervaring met zowel licht- als geluidstechniek; 
• Rijbewijs B is een pré; 
• Je legt gemakkelijk contacten met o.a. de artiesten, vrijwilligers, bezoekers, klanten en partners; 
• Je vindt het niet erg om in de avonden, nachten en weekenden te werken; 
• Je voelt je verbonden met (het concept van) De Kroepoekfabriek en de doelgroep; 
• Je bent creatief, enthousiast, gemotiveerd, representatief en resultaatgericht;  
• Je hebt affiniteit met (pop)muziek, hebt kennis van meerdere muziekgenres en kan dit toepassen achter de licht- en 
geluidstafel; 
• Je hebt een flexibele werkhouding en bent zelfstandig, je hebt geen negen-tot-vijf-mentaliteit en je weet van 
aanpakken! 

De Kroepoekfabriek biedt: 
• Een jaarcontract (bepaalde tijd) voor 16 uur per week met een salaris kijkend naar de CAO Nederlandse Podia, 
schaal 3 afhankelijk van opleiding en ervaring. 
• Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid én de mogelijkheden 
voor verdere persoonlijke ontwikkeling; 
• Vrije toegang voor jou en een +1 voor niet uitverkochte concerten. 

Sollicitatie 
Je sollicitatiebrief, voorzien van cv, kun je tot en met 26 februari sturen naar: jesse@kroepoekfabriek.nl. Uiterlijk 28 
februari ontvang je een reactie. Hou voor de zekerheid 2 maart en/of 3 maart vrij voor een mogelijk eerste gesprek.  
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