
   
 

CAPSLOC zoekt een Allround Huistechnicus met 
opgestroopte mouwen x/v/m 
 
Uren: 12 uur per week, Per 1 januari 2022 

CAPSLOC is hét Pop- en Cultuurpodium van Capelle aan den IJssel. Je vindt er 
gevestigde namen, maar ook inspirerend, uitdagend en onontdekt talent. Of je nu houdt 
van gierende gitaren, spannende verhalen of beats die je voelt tot in je tenen, CAPSLOC 
wil jou inspireren, uitdagen en ontdekken!  

Naast concerten, evenementen en zakelijke verhuur organiseert CAPSLOC workshops en 
masterclasses in muziek, cultuur en podiumtechniek. Lokaal en regionaal talent kan zich 
bij CAPSLOC in een veilige omgeving ontwikkelen. CAPSLOC is een springplank naar een 
groter publiek, een opleiding, of zelfs een professionele carrière. In combinatie met stages 
en vrijwilligerswerk valt er een hoop te ontdekken voor jong talent. Daarbij stimuleren we 
het ontstaan van een community die elkaar support, inspireert en waarin kennis wordt 
uitgewisseld.  
 

CAPSLOC is onderdeel van Welzijn Capelle. Welzijn Capelle biedt ondersteuning, 
begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen 
ertoe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse 
samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar.  

Hierom hebben wij jou nodig: 

Bij CAPSLOC wordt hard gewerkt aan een divers programma voor steeds meer bezoekers. 
Dat betekent dat de podiumtechniek altijd tiptop in orde moet zijn. Zodat onze bezoekers 
volle bak kunnen genieten van concerten en andere activiteiten. Dankzij jou staan de 
artiesten steeds weer in de spotlights met puntje gaaf geluid. Je geeft alle apparatuur de 
liefde die het verdient en als er iets stuk gaat repareer je dit zelf, of je zorgt dat het 
gerepareerd wordt. Samen met de vrijwilligers uit het techniek team zorg je dat de 
apparatuur optimaal wordt onderhouden. Je roostert deze collega’s in voor producties, 
maar je draait natuurlijk ook zelf twee keer per maand mee in een productie. 

Je houdt ervan om nieuwe dingen te leren, want je hebt een brede interesse. Al die kennis 
deel je graag, sterker nog: je zorgt dat het techniek team en andere vrijwilligers de 
instructies en trainingen krijgen die nodig zijn voor hun werkzaamheden met podium 
techniek. Daarvoor heb je nauw contact met onze educatie coördinator. Namens 
CAPSLOC ben je de vertegenwoordiger voor de apparatuur die wij gebruiken. Indien nodig 



   
 

   
 

ondersteun je je productie collega met de pre-productie door riders te beoordelen of 
apparatuur in te huren. 

Bij grote verhuringen verzorg je de techniek en bij kleinere verhuringen ondersteun je de 
medewerker Onderhoud en Beheer met het aansluiten van bijvoorbeeld een kleine 
geluidsinstallatie. 

Wat ga je doen: 

• Uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden rondom producties.  
• Beheren en onderhouden van technische materialen.  
• Het geven van instructies en uitleg aan oproep technici en vrijwilligers.  
• Verzorgen van roosters 
• Adviseren hoofd productie en directie over ontwikkelingen op gebied van 

podiumtechniek en eventuele investeringen.  
• Als allround podiumtechnicus werkzaam tijdens producties en verhuringen.  
• Je draagt zorg voor de interne opleiding van de geluid- en lichtvrijwilligers. 
• Werkt nauw samen met de medewerker Onderhoud en Beheer, mogelijk is er 

combi tussen genoemde functies mogelijk.   

Wie ben jij: 

• Ervaren met podiumtechniek, zowel licht als geluid 
• Gastvrij en behulpzaam 
• Gedreven om te leren, kennis te delen en samen te werken met vrijwilligers 
• MBO werk- en denkniveau 
• Zelfstandig in het uitvoeren van de werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen. 
• Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten, 
• Proactieve werkhouding. 

Dit betreft een uitvoerende en ondersteunende functie. Het hoofd productie is jouw 
functioneel leidinggevende. 

Arbeidsvoorwaarden 
Deze functie is gesalarieerd volgens schaalniveau 6 van de cao Sociaal Werk. De omvang 
van het dienstverband is 12 uur per week, bij producties op flexibele basis maximaal  
4 uur extra, in eerste instantie voor één jaar.  

Informatie  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul van Venrooij, hoofd productie,  
06 416 53 226. 

Sollicitatie 
Wij ontvangen jouw sollicitatie met CV en motivatiebrief graag uiterlijk op dinsdag  
14 december 2021. Je kunt je sollicitatie bij voorkeur per mail verzenden naar 
solliciteren@welzijncapelle.nu ter attentie van Bianca Slagboom, administratief assistente.  
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