Stichting Compass
Stichting Compass Uden is de overkoepelende organisatie waar Cultuurpodium De Pul en het Udense
jongerenwerk onderdeel van uitmaken. Met een klein team en veel vrijwilligers zijn wij dé organisatie 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:
Lichttechnicus:
Wil jij graag de bands en DJ’s laten stralen, met jouw lichtshow maak je de ervaring van de
bezoeker compleet! Als lichttechnicus in de Pul werk je samen met de geluidstechnicus en
productiemedewerker. Jullie starten de dag gezamenlijk op met het doornemen van de
itinerary en bouwen het podium op nog voordat de act binnenkomt. Tijdens de
soundcheck programmeer jij je lichttafel zodat je na de heerlijke maaltijd de act goed kan
laten shinen.
Ben je behulpzaam, kun je goed samenwerken, denk je in oplossingen en kun jij de band zo uitlichten dat de
aanwezige fotografen het perfecte shot kunnen maken?
Ook wanneer je nog geen ervaring hebt, is De Pul hét perfecte proeflokaal om gaandeweg in de praktijk 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 praktijk en droog oefenen d.m.v. cursussen en gastsprekers.
Wij vragen:
- minimumleeftijd 16 jaar
- stressbestendig, zorgvuldig en systematisch kunnen werken
- collegiaal, representatief, communicatief vaardig en betrouwbaar
- om kunnen gaan met de hectiek passende bij een showdag
- deelname aan interne opleidingsprogramma
- bekend zijn met de geldende huis- en veiligheidsregels
- aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)
Jij krijgt:
- een gedegen vrijwilligersbeleid
- inspraak in de uitvoering van werkzaamheden en arbeidsomstandigheden
- scholingsmogelijkheden
- coaching en begeleiding (indien gewenst of nodig)
- deelname aan feestjes, borrels en andere bondingsactiviteiten
- vrijwilligersvergoeding en gratis toegang tot concerten en films
- mogelijkheid tot aanschaffen relatiekaartjes
- werkervaring bij 1 van het leukste en gezelligste poppodium van Nederland!
Voor vragen of sollicitatie op deze vacature neem contact op met: Saskia Plug, vrijwilligers coördinator
saskia@livepul.com en/of vacatures@livepul.com

