Vacaturetekst Geluidstechnicus

S ch ng Compass
S ch ng Compass Uden is de overkoepelende organisa e waar Cultuurpodium De Pul en het Udense
jongerenwerk onderdeel van uitmaken. Met een klein team en veel vrijwilligers zijn wij dé organisa e op het
gebied van cultuur en jongeren in de gemeente Uden. Wil jij onderdeel worden van dit jonge, unieke en kleine
team? Bekijk dan hieronder onze vacatures:
Geluidstechnicus:
Heb jij passie voor muziek, wil je de bezoekers van de Pul het perfecte geluid
voorschotelen, kun je goed samenwerken en heb je a niteit met het programma van
de Pul?
Als geluidstechnicus in de Pul start je dag met het doornemen van een document,
waarin de veiligheidseisen, technische wensen van de band en het jdschema staat
vermeld. Daarna ga je de zaal klaarmaken zodat de band bij binnenkomst direct kan
starten met opbouwen, hierbij help je een handje. Een showdag zit al jd vol
verrassingen, hierbij stel je je exibel op en zoekt al jd mee naar de beste oplossing.
Na de soundcheck krijg je een heerlijke maal jd voorgeschoteld en heb je even pauze want als de deuren open
gaan, ga je weer knallen. Nadat de band klaar is met spelen zorg je ervoor dat alles netjes opgeruimd wordt en
rapporteer je het verloop van de dag. Je werkt samen met de produc emedewerker, stagehands en de
lich echnicus.
Je wordt onderdeel van een grote groep zeer enthousiaste en kundige techniekvrijwilligers.
Ook wanneer je nog geen ervaring hebt, is De Pul hét perfecte proe okaal om gaandeweg in de prak jk te
leren, zonder direct in het diepe gegooid te worden. We bieden een uitgebreid intern opleidingsprogramma,
waarbij er een goede mix is tussen leren in de prak jk en droog oefenen d.m.v. cursussen en gastsprekers.
Wij vragen:
- minimumlee ijd 16 jaar
- stressbestendig, zorgvuldig en systema sch kunnen werken
- collegiaal, representa ef, communica ef vaardig en betrouwbaar
- om kunnen gaan met de dynamiek van een evenement
- deelname aan interne opleidingsprogramma
- bekend zijn met de geldende huis- en veiligheidsregels
- aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)
Jij krijgt:
- veel ac viteiten waar je als vrijwilliger aan deel kunt nemen
- inspraak in de uitvoering van werkzaamheden en arbeidsomstandigheden
- scholingsmogelijkheden
- coaching en begeleiding (indien gewenst of nodig)
- deelname aan feestjes, borrels en andere bondingsac viteiten
- vrijwilligersvergoeding en gra s toegang tot concerten en lms
- mogelijkheid tot aanscha en rela ekaartjes
- werkervaring bij een van het leukste en gezelligste poppodium van Nederland!
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Voor vragen of sollicita e op deze vacature neem contact op met: Saskia Plug, vrijwilligers coördinator
Saskia@compass-uden.nl

