
 

 

 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse industriële 
bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële rijksmonumenten gelegen 
langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & 
innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het 
theater of de popzaal, een historische wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een 
boottocht, een bezoek aan het innovatiecentrum, tot een beurs of een festival. 

 
Per 1 augustus 2021 hebben wij een vacature voor een  

 
ALL ROUND PODIUMTECHNICUS met audio als specialisatie 

(m/v, 38 uur/week) 
 

 
De podiumtechnicus is verantwoordelijk voor het faciliteren van de artiesten/opdrachtgevers op het 
gebied van licht, geluid en video en het in operationele staat houden van de technische voorzieningen 
in de diverse zalen en ruimtes van het DRU Industriepark.  
 
 
Als podiumtechnicus ben je…                                                                                                                                                          

 verantwoordelijk voor de voorbereiding en feitelijke realisatie van de technische aspecten t.b.v. 
voorstellingen, concerten en andere (niet-culturele) evenementen; 

 inzetbaar op alle disciplines van podiumtechniek, met audio als zwaartepunt; 
 mede verantwoordelijk voor het juiste gebruik, onderhoud en verzorging van de tot het DRU 

Industriepark behorende podium-technische installaties, geluidssystemen en overige technische 
materialen en hulpmiddelen; 

 verantwoordelijk voor de nakoming van Arbovoorschriften; 
 zelfstandig werkzaam op het gebied van licht, geluid, video en bediening trekkenwand; 
 verantwoordelijk voor de juiste op- en afbouw en voor de begeleiding van een correcte inhanging 

van decor en licht in de trekkenwand of in trussen; 
 
 
Wij zoeken een technicus...  

 met MBO+ werk- en denkniveau  
 met minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
 die stressbestendig is en goed zelfstandig kan werken 
 met een flexibele houding en beschikbaarheid 
 die in staat is gezelschappen/opdrachtgevers gastvrij te ontvangen 

 
 
Wij bieden…  
…een dynamische baan in een bruisende organisatie waar cultuur, toerisme, zakelijke markt en 
evenementen elkaar versterken. Je ontvangt een passe-partout voor alle culturele activiteiten in onze 
zalen.  
 
 
Informatie 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 10 juli 2021 sturen aan DRU Industriepark, t.a.v. Daan de Bruijn, 
(Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of techniek@dru-industriepark.nl). Voor meer informatie over de functie 
kun je contact opnemen via 06-20876251. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 
 


