MIMIK is dé nieuwe uitgaansplek van Deventer. Een multifunctionele theaterzaal, vier
filmzalen, een grand café en een bar. Onze processen, service en dienstverlening zijn in
hoge mate gedigitaliseerd. Om onze kaartverkoop, programmering, filmtechniek,
marketing, kantooromgeving actueel, en up & running te houden hebben we jou hard
nodig. Als allround medewerker ICT ben je medeverantwoordelijk voor het foutloos laten
functioneren van de systemen achter de schermen.
Je hebt kennis van en ervaring met:
✓ de besturingssystemen Windows Server, Windows 10 en Linux.
✓ Microsoft 365 diensten, SharePoint, PowerBI en Microsoft Office applicaties.
✓ netwerken en beveiliging.
✓ Ervaring met kaartverkoopsystemen is een pre.
Een greep uit je taken en verantwoordelijkheden:
✓ Gebruikersbeheer.
✓ Beheer van computers en servers.
✓ Beheer van netwerkcomponenten zoals routers, switches en het draadloze
netwerk.
✓ Ondersteuning van eindgebruikers.
✓ Ondersteuning van de afdeling filmtechniek: filmhandling, oplossen problemen
projectie, aansluiten van randapparatuur bij verhuringen.
Je hebt een vakgerichte opleiding op MBO niveau gevolgd, interesse in film- en
theatertechniek, en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Uiteraard ben
je probleemoplossend, analytisch, accuraat en proactief. En enthousiast, maar dat word
je vanzelf van MIMIK.
Wat we jou bieden is een uitdagende job in een nieuw filmhuis/theater, de unieke kans
om heel veel te leren, en doorgroeikansen. Verder een zeer hecht en collegiaal team en je
mag gratis naar de film. Je salaris is conform de CAO Nederlandse Podia.
Onze deur staat altijd open. Voor iedereen. We houden van aanpakken, zijn behoorlijk
ambitieus en willen de wereld een beetje mooier maken. Jij ook, en zie je jezelf terug in
deze functie?
Mail dan je CV en motivatiebrief vóór 15 augustus a.s. naar rob@mimik.nl. Hopelijk kun je
tweede helft augustus al op gesprek komen.

Neem voor meer informatie contact op met Rob van den Hove | i.v.m vakantie kan het iets langer
duur voor je antwoord krijgt op je vraag.
Rob van de Hoven | rob@mimik.nl | 0570 618822

