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Allround inspicient (38 uur per week) 
 

Vanaf 1 september 2019 zijn wij opzoek naar een allround inspicient voor onze reizende 
producties. Het Nationale Theater produceert met diverse regisseurs rond de 12 voorstellingen per 
jaar, die op tournee gaan.  
 

Werk en verantwoordelijkheden: 

• Je neemt actief deel aan de totstandkoming van de producties, waar je zorgt voor een 
heldere vertaling van de artistieke ideeën naar een technische uitvoering; 

• Je overlegt de technische wensen met de ontwerpers, 1e inspiciënt, productieleider en 
technisch coördinator en signaleert voortijdig eventuele knelpunten in de realisatie van het 
ontwerp en doet waar nodig onderzoek; 

• Je werkt interdisciplinair en ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de 
voorstelling en/of evenement en alle werkzaamheden die daarbij horen; 

• Je werkt onregelmatig en ben je bereid om in het weekend en ‘s avonds te werken, conform 
de ARBO wetgeving. 

 
Opleiding en werkervaring: 

• Je hebt een afgeronde opleiding theatertechniek , minimaal MBO niveau 4 en/of 
aantoonbare ervaring in de theater sector; eerdere reis ervaring is een pre; 

• Je bent bekend met computer gestuurde trekkenwanden; je kan technische tekeningen 
vertalen en kaplijsten voorbereiden voor de voorstelling. 

• Je bent hebt ervaring met het monteren van complexe voorstellingen ; je hebt goed 
ruimtelijk inzicht en aanpassingsvermogen. 

• Je hebt een actieve houding in het voorbereiden en het zelfstandig uitvoeren van je 
werkzaamheden; maar je begrijpt dat de beste resultaten bereikt worden met het gehele 
team, je bent een teamspeler en flexibel 

• Je bent sterk in je communicatie; je kan goed delegeren en brengt de productie en huis 
techniek samen, je bent creatief en kan meedenken met de artistieke wensen van de 
productie en ziet er op toe dat het decor wordt uitgevoerd binnen de gestelde kaders; 

• Je bent woonachtig in de Randstad. 
 

Wat bieden wij? 

• Een contract voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging; 

• Een bruisende werkplek, met leuke collega’s in een inspirerende theateromgeving 

• Salaris in schaal 5 conform CAO Toneel & Dans 
 

Geïnteresseerd? 
Mail dan je cv, referenties en motivatie vóór 7 juni 2019 naar vacatures@hnt.nl. Meer informatie 
over de functie kan je opvragen bij Glenn Neyndorff (Coördinator Techniek) via 088-3565242 of via 
glennneyndorff@hnt.nl .  
 

Wij streven naar een medewerkersbestand die de diversiteit van de maatschappij weerspiegeld en 

hanteren de Code Culturele Diversiteit. Mede daarom nodigen wij sollicitanten met een bi-culturele 

achtergrond van harte uit om op deze vacature te solliciteren. 
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