
 
 

PLEIN THEATER is een uniek theater in Amsterdam Oost met een actueel en divers 
programma voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

Onze programmering bestaat uit kleinschalige en intieme voorstellingen met moderne dans, 
jeugdtheater, hedendaagse kamermuziek en experimenteel theater. Wij kiezen enerzijds voor 
het vertonen van toptheatergroepen en anderzijds bieden wij ruimte aan jonge, talentvolle 
makers om ervaring op te doen en te experimenteren. In onze visie heeft de maker een 
centrale rol als aanjager van maatschappelijke verandering. 

Ons productiehuis maakt daarnaast theaterprojecten die aansluiten bij historische en 
maatschappelijke thema’s van de wereld om ons heen. 
 
Ter ondersteuning van ons technisch team zijn wij per direct op zoek naar een: 
 

 
Stagiair(e) Theatertechniek 

Startdatum en werktijden bespreekbaar, voor minimaal een half jaar 
stagevergoeding in overleg 

 
 
Achter de schermen van een theater gebeurt er veel. Voordat een theatergezelschap een 
voorstelling uitvoert, moet er eerst veel geregeld worden. Als stagiair(e) theatertechniek 
speel je daar een belangrijke rol in.  
 
Je ondersteunt de technische medewerker en vervult hand- en spandiensten bij theater 
technisch werk. Denk aan het opbouwen en afbreken van decors, licht en/of geluid en/of video 
en bekabeling en eventueel ook het bedienen van licht en/of geluid. 
 
Meestal werk je in een team. Communicatieve vaardigheden zijn daarom belangrijk. Samen 
maak je er een geslaagd evenement van. Daarbij houd je ook rekening met de veiligheid en 
het milieu. 
 
 
De werkzaamheden bestaan uit: 
 

• Ondersteunen bij laden en lossen 
• Meebouwen en afbreken van decor, licht en/of geluid en/of video 
• Eenvoudige technische reparaties 
• Onderhoudswerkzaamheden 
• Eventueel bedienen van licht of geluid 

 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde stagiaire met affiniteit met theater en/of 
podiumkunsten. Je volgt een relevante studie, bij voorkeur minimaal mbo-niveau 4, zoals 
‘Podium- en evenemententechniek Licht en Geluid’. Een leergierige, pro-actieve werkhouding 
en een hands-on mentaliteit zijn eigenschappen waar je je in herkent. Je kunt zowel 
zelfstandig werkzaamheden op je nemen als in een team samenwerken en overleggen. 



Wat bieden wij?  
 
We bieden je een fijne, creatieve en leerzame werkomgeving met ruimte om te groeien. Je zal 
ervaring opdoen in het ontvangen van gezelschappen, maar ook in het opbouwen en 
monteren van een theatervoorstelling. Gedurende de stageperiode word je door ons technisch 
medewerker begeleid en in overleg kun je gaandeweg meer verantwoordelijkheden op je 
nemen die passen bij jou talenten.  
 
Interesse?   
 
Stuur een mail met je CV en motivatie o.v.v sollicitatie stage theatertechniek naar Gert@plein-
theater.nl 


