Vacature

Medewerker Techniek
(ca 8 uur per week, betaalde functie)
Filmhuis Bussum is een filmtheater met 2 filmzalen en een mooi café. Met behulp van circa 150 enthousiaste
vrijwilligers is Filmhuis Bussum een belangrijke culturele ontmoetingsplaats van en voor filmliefhebbers in de
regio. Per jaar bezoeken ruim 63.000 bezoekers Filmhuis Bussum. De afgelopen jaren is Filmhuis Bussum
enorm gegroeid, zowel in bezoekersaantallen als in de hoeveelheid filmvoorstellingen en activiteiten. Om de
ontwikkelingen op het gebied van techniek bij te houden zijn we voor de ondersteuning van ons Hoofd
Operationele Zaken op zoek naar een medewerker Techniek. De focus van de werkzaamheden ligt op de
projectie- en geluidstechniek.
Dit ben jij:
Je houdt van (projectie)techniek en vindt het leuk anderen op dit gebied te ondersteunen. Je houdt ervan je
te verdiepen in nieuwe techniek en te bepalen hoe je deze techniek optimaal kunt inzetten. Een deel van je
werkzaamheden voer je uit in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Wij vinden het van belang dat je
helder communiceert over de inhoud van het werk, aanpak en verwachtingen.
Dit ga je doen:
-

zorgdragen met behulp van ons Theater Management Systeem voor het inladen van de films en de
digitale montage van de “shows”
zelfstandig klein onderhoud aan apparatuur uitvoeren
groot onderhoud aan apparatuur inplannen en laten uitvoeren
techniek van speciale voorstellingen en activiteiten voorbereiden of uitvoeren
IT problemen (laten) oplossen en vragen hierover beantwoorden

Wat vragen we van je:
-

flexibele inzetbaarheid (bepaalde periodes zijn drukker dan andere)
kennis van en aantoonbare ervaring met projectie- en geluidstechniek
kennis van “Screenwriter” of een ander Theater Management Systeem is een pré
IT problemen oplossen en vragen hierover beantwoorden
initiatiefrijk, zelfstandig en resultaatgericht
je woont in Bussum of nabije omgeving
affiniteit met film

Dit bieden we je:
Een inhoudelijke expertrol in een klein inspirerend team. Je werkt zelfstandig op basis van werkafspraken.
Werken kan op termijn deels vanuit huis. Salariëring is marktconform.
Reageren:
Enthousiast over onze vacature? Reageer dan voor 2 oktober door je motivatiebrief en CV te sturen naar
sollicitatie@filmhuisbussum.nl. Vragen? Neem dan contact op met Frans Moers, Hoofd Operationele Zaken
via 035-6945330 of frans.moers@filmhuisbussum.nl. We kijken uit naar je reactie!

