
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIMIK is dé nieuwe culturele uitgaansplek in Deventer. Film, theater, horeca; alles onder één dak. Vier 
filmzalen, en een multifunctionele theaterzaal, allemaal met state of the art techniek. Alles is er, alles 
klopt, alleen jij ontbreekt nog. 
 
Jij bent een allround theatertechnicus en hebt een sterke affiniteit met ICT. Als technicus van deze tijd 
hoeven we jou niet uit te leggen dat podium- en filmtechniek tegenwoordig eerst en vooral ICT-
omgevingen zijn. Jij speelt dan ook een belangrijke rol in het verder uitbreiden en implementeren van 
deze ICT-omgevingen. Jij kunt hierin snel schakelen, je voelt hierin thuis. Incidenteel wordt je 
betrokken bij overige ICT-zaken die spelen in MIMIK. 
 
 

 Je bent samen met het hoofd techniek verantwoordelijk voor de technische begeleiding van de 
voorstellingen, concerten en commerciële verhuringen in het gebouw. 

 Je werkt naast je collega met een stagiair en incidenteel met vrijwilligers. 
 Je werkt mee aan de technische realisatie van een aantal festivals buiten het theater. 
 Je bedient licht, geluid en projectie tijdens voorstellingen. 
 Je bedient trekken bij de op- en afbouw. 
 Je bent inzetbaar bij het maken van playlists en de projectie bij filmvertoningen. 
 Je verricht werkzaamheden bij oplevering, inrichting en onderhoud van het gebouw en de 

theatertechnische installatie. 

 

 Je hebt een sterke affiniteit met ICT  
 Je hebt een vakgerichte opleiding op MBO-niveau. 
 Je hebt een VBT-A diploma voor bediening van de trekken, of bent bereid deze te behalen. 
 Je beschikt over aantoonbare ervaring in het werken in een theater. 
 Je bent allround technicus, met ervaring met digitaal geluid, projectie en intelligent licht. 
 Je hebt ervaring met filmhandling, of wil daarin opgeleid worden, 
 Gastvrijheid staat hoog in je vaandel. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 Je kan zelfstandig en in teamverband werken. 
 Je bent flexibel, initiatiefrijk, creatief, en bevlogen. 
 Je woont in de buurt van of in Deventer of bent bereid zich in de buurt van Deventer te 

vestigen indien we overeenkomen definitief met elkaar verder te gaan.   
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 Een arbeidsovereenkomst voor één jaar conform de CAO Nederlandse Podia. Bij wederzijdse 
tevredenheid kan deze na afloop omgezet worden naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 Een spannende en gevarieerde programmering. 
 Een professionele en goed geoutilleerde werkomgeving in een nieuw theater op een 

schitterende plek. 
 Goede werksfeer en bijzonder leuke collega’s. 
 Opleidingsmogelijkheden  

Wat ons betreft kun je per direct beginnen. 
 
We nemen zowel fulltime als parttime sollicitaties in overweging. 
 
 

Voor beide kun je terecht bij ons hoofd techniek. Dus mail je vragen dan wel je motivatiebrief en C.V. 
zo snel mogelijk naar Joep van de Pavoordt: 
joep@mimik.nl 
 
 
Niets voor jou, maar ken je iemand wiens kwaliteiten naadloos aansluiten op het profiel? Voel je vrij 
de advertentie door te sturen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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