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Vacature
Wil ons unieke filmtheater blijven floreren, dan kan zij niet zonder de inbreng van vrijwilligers
die er gezamenlijk voor zorgen dat alles op rolletjes loopt.
Wij zijn op dit moment op zoek naar:
Groepscoördinator Filmcabine
Als Groepscoördinator Filmcabine ben je verantwoordelijk voor het technische aspect van
alle filmvertoningen en daarmee het reilen en zeilen in de filmcabine. Je beheert hiervoor
tevens de techniek die je ter beschikking staat. Je werkt samen en fungeert als
aanspreekpunt voor zowel het team van Digitale Operateurs, de Netwerk- en
Systeembeheerder als voor de medewerkers van kantoor. Je overlegt en rapporteert aan de
Algemeen Coördinator.
Verantwoordelijk voor
het technische aspect van alle filmvertoningen, zowel regulier als speciaal, en het
reilen en zeilen in de filmcabine. En beheert hiervoor de techniek die ter beschikking
staat.
een, qua beeld, geluid en klimaat, optimaal verloop van de filmvoorstellingen.
het inwerken, het aansturen en het ondersteunen van het team Digitale Operateurs.
het onderhoud van alle voor de vertoningen beschikbaar gestelde apparaten.
voldoende adequate faciliteiten in de filmcabine, en, waar vervanging en verbetering
nodig is, dit tijdig te melden aan de Algemeen Coördinator.
Vaardigheden
Je bent accuraat/nauwkeurig
Je bent technisch ingesteld
Je computerkennis reikt verder dan basiskennis
Enige netwerkkennis wordt toegejuicht
Je hebt enige kennis van en interesse in film
Je beheerst de Engels taal redelijk tot goed
Algemeen
Als Groepscoördinator Filmcabine ontvang je voor de werkzaamheden (gemiddeld 12 uur
per week) een vrijwilligersvergoeding.
Je bent in geval van calamiteiten beschikbaar/ oproepbaar en om die reden woonachtig in
Bergen.
Wat kun je als vrijwilliger van Cinebergen verder verwachten
- Buiten je eigen diensten om mag je gratis naar iedere andere voorstelling
- Je werkt samen met fijne collega’s
- 1x per jaar wordt een medewerkersfeest georganiseerd
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harry Kingma via info@cinebergen.nl
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