
 
 

                                                           Het Nationale Theater 
zoekt een 

 

Allround inspicient met specialisatie video (38 uur per week) 
 

 
Per 1 januari 2017 fuseerden de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong 
en Theater aan het Spui tot Het Nationale Theater. Voor aankomend theater seizoen 
zoeken wij vanaf 1 september 2018 een allround inspicient met specialisatie video voor 
onze producties.   
 

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 het theater- of evenementen branche; 

• Je bent bekend met QLAB , Resolume Arena en bent goed op de hoogte van de 
huidige hardware en software maar ook met nieuwe ontwikkelingen 

• Je hebt een actieve houding in het voorbereiden en het zelfstandig uitvoeren van 
je werkzaamheden; 

• Je bent sterk in je communicatie; 

• Je bent creatief; 

• Je bent een teamspeler, flexibel en stressbestendig; 

• Je woont in de Randstad. 
 
Wat bieden wij? 
 

• Een contract voor gemiddeld 38 uur per week;  

• Salaris conform CAO Toneel & Dans (schaal 5), afhankelijk van je opleiding en 
ervaring  

 
Geïnteresseerd? 
Mail dan je cv, referenties en motivatie vóór 17 augustus 2018 naar vacatures@hnt.nl. 
Meer informatie over de functie kan je opvragen bij Michiel Ros (Coördinator Techniek) 
via 088-3565241 of michielros@hnt.nl vanaf maandag 9 juli 2018.  
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