
 
 
 

VACATURE 

HOOFD TECHNIEK EN GEBOUWEN 
(36 uur per week) 

 
 

De organisatie 

 
ZIMIHC staat al meer dan 30 jaar voor ‘kunst in je leven’ en wil de amateurkunstenaar 

ondersteunen door het bieden van podia, repetitieruimtes en advies. Met drie theaters (Zuilen, 

Stefanus en Wittevrouwen) repetitieruimtes en een projectbureau Maatwerk maken we het voor 

duizenden kunstenaars mogelijk om zich te ontwikkelen. Alle kunstdisciplines komen langs. Op de 

vloer helpen we ze om eruit te halen wat erin zit. Daarnaast kan ZIMIHC financieel niet draaien 

zonder de verhuur van de zalen.  

We werken samen met heel veel partners. Passend bij het werk komen ze uit de wijken, uit de 

stad, zijn het nationale of soms internationale organisaties.  

Met een kleine kern van vaste medewerkers, stagiaires, zzp’ers en meer dan 100 vrijwilligers 

stimuleren we creativiteit in de samenleving. Transparantie en integriteit zijn belangrijk en het 

resultaat doet ertoe en de cijfers tellen.  

 

Functie-inhoud 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega die van aanpakken weet en graag 

goede plannen maakt en volbrengt voor bijvoorbeeld het onderhouden en innoveren van bestaande 

faciliteiten. Je werkt mee op de werkvloer en stuurt met gemak en plezier de freelance technici aan 

en werkt samen met de grote diversiteit aan contacten van de theaters en het projectbureau. Je 

bent de contactpersoon voor de verhuurders van de panden en weet je weg daarin goed te vinden. 

De activiteiten in de theaters zijn vaak éénmalig en dat vraagt aan het hoofd techniek om er dicht 

op te zitten, omdat het wiel nog moet worden uitgevonden en je daarom scherp moet blijven. 

 

Functieprofiel 

Het hoofd techniek heeft de leiding over de theatertechniek en het facilitair beheer van ZIMIHC, 

geeft leiding aan theatertechnici bij de opbouw, uitvoering en afbouw van activiteiten en krijgt de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het onderhoud van het gebouw en de daarin opgestelde 

theater technische en andere apparatuur en installaties.  

Het hoofd techniek onderhoudt de contacten met huurders en draagt zorg voor het monteren, de 

voorbereiding en feitelijke realisering van voorstellingen en overige zakelijke en maatschappelijke 

activiteiten.  

Het hoofd techniek is verantwoordelijk voor het naleven van Arbo voorschriften en is 

verantwoordelijk voor alle veiligheidszaken. 

 

Doel functie 

Leidinggeven aan techniek en facilitaire zaken bij de drie locaties van ZIMIHC en bij festivals op 

locaties in de stad en provincie. 

 

Plaats in de organisatie 

Rapporteert financieel aan de directeur en op inhoud aan het hoofd interne organisatie en 

personeel. 



 
 
 

Taakinhoud 

1. Leidinggeven aan de afdeling techniek en facilitaire zaken:  

- stuurt en coacht de freelancers techniek en facilitaire zaken in hun dagelijkse 

taakuitvoering  

- bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van het te leveren werk 

2. Verantwoordelijk zijn voor de technische realisatie van activiteiten:  

- bewaakt de planning en organisatie van de uit te voeren activiteiten 

- realiseert de activiteiten binnen de afgesproken kaders met opdrachtgevers en afdelingen  

- is eindverantwoordelijk voor de planning en technische realisatie van de activiteiten  

- voert de (podiumtheater)activiteiten “achter de schermen” uit  

- beheerst de kosten voor de productiezijde  

3. Verantwoordelijk zijn voor beheer en onderhoud gebouw: 

- verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de gebouwen van ZIMIHC  

- beheert en onderhoudt de technische faciliteiten en apparaten 

- is verantwoordelijk voor efficiency van de werkprocessen en kostenbeheersing  

4. Overige werkzaamheden:  

- doet voorstellen tot verbetering en een efficiënter werken in de organisatie van ZIMIHC 

- doet investering- en vervangingsvoorstellen en legt deze ter beoordeling voor aan de 

directeur  

- stelt in overleg met de directeur een jaarplan en deelbegroting op en bewaakt deze 

- stelt een deelbegroting op voor vervangingen en investeringen 

- is verantwoordelijk voor Arbozaken in de functie van preventiemedewerker (met P&O) 

 
Verantwoordelijkheden 

- Financieel eindverantwoordelijk  
- Eindverantwoordelijk inhoudelijke visie op techniek en facilitaire zaken 
- Eindverantwoordelijk voor een goede staat en het gebruik gereed zijn van de locaties en de 

technische installaties 
 

Kennis & Vaardigheden  

- Hbo-kennis niveau 
- Brede ervaring in de theater/culturele sector 
- Ervaring met het aansturen van medewerkers  
- Ervaring met het aanvragen en beoordelen van offertes e.d. 

 

Competenties 

- Loyaal 
- Communicatief 
- Samenwerker & in staat om solitair te werken 
- Initiatiefrijk 

- Klantgericht 
- Resultaatgerichtheid 

 

Overige 

- In bezit van BHV-diploma 
- Woonachtig in Utrecht of directe omgeving 

 

Fte & indicatie salaris 

- 1,0 fte (36 uur/week) 
- € 2600 - €3500 bruto  



 
 
 

 

Heb je ervaring en zin in deze functie? Solliciteer dan vóór 15 februari en stuur je mail naar 

Marjon van Laarhoven (m.vanlaarhoven@zimihc.nl) met een cc naar Peter Engel 

(p.engel@zimihc.nl). Inhoudelijke vragen over de functie kun je ook aan hen richten. 

Meer weten over ZIMIHC? Zie Over Ons op onze website.  
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