Hustekniker søges til Horsens Ny Teater

Er du en haj til lyd- og lysafvikling? Så kig lige her!
Vi har på Horsens Ny Teater en spændende stilling som tekniker ledig. Jobbet er meget alsidigt og
indebærer en stor del af frihed til selv at tilrettelægge dit arbejde.
Arbejdsopgaverne er mangeartede, men et solidt kendskab til afvikling af forestillinger og shows er en stor
fordel. Du skal endvidere have et indgående kendskab til lyd- og lysteknik.
Vi har en Soundcraft Vi6 og et MA2 onpc lysbord, som du kommer til at arbejde med, til de forestillinger
hvor vores artister ikke har egne teknikere med. Det er en fordel, hvis dit foretrukne fokus ligger på lyddelen, men du kommer også til at afvikle lys.
Udover den direkte afvikling kommer du til at være ansvarlig for vores løsarbejdere, der indkaldes, når vi
skal levere stagehands til forskellige produktioner.
Din hverdag kommer desuden til at bestå af en lang række andre arbejdsopgaver, som du i samarbejde
med den tekniske chef og vores event-tekniker-elev kommer til at varetage. Det kan være alt fra omstilling
af sale til diverse vedligeholdelsesopgaver i huset.
Stillingen er på 37 timer om ugen, men dine arbejdstider vil være skiftende, og der er en del aftenarbejde.
Vi lægger typisk vagtplan for ½ år ad gangen, så du har mulighed for at planlægge fremad.
Vi er byens kulturhus, med ca. 200+ arrangementer årligt. Programmet byder på alt fra teaterforestillinger,
shows, standup, foredrag til små og større koncerter.
Vi har en kapacitet på 540 siddende og 750 stående publikummer i vores store sal. Derudover har vi 2
mindre sale, der også bruges til events samt nogle mindre møderum med div. IT-udstyr.
Vi er 12 faste medarbejdere, fordelt på administration, cafe og teknik. Den tekniske afdeling består af den
tekniske chef, dig samt en elev.
Du refererer direkte til den tekniske chef, Torben Simonsen.
Tiltrædelse primo august.
Løn efter aftale.

Ansøgning med CV sendes til job@hnt.dk
Vi forventer at indkalde til samtaler løbende, så vent ikke for længe med at sende os din ansøgning.

