
 

De DRU Cultuurfabriek in Ulft is dé centrale ontmoetingsplaats voor culturele en creatieve activiteiten en 
inspirerende bijeenkomsten in de gemeente Oude IJsselstreek. De DRU Cultuurfabriek bevindt zich op het 
DRU Industriepark en is gevestigd in het gerestaureerde Portiersgebouw van voormalig ijzergieterij DRU.  
In de cultuurtempel bevinden zich een theaterzaal, een poppodium en een filmhuis, grand café Het 
Schaftlokaal en een breed scala aan stijlvolle vergaderruimtes. Door de samensmelting van authentieke, 
industriële stijlelementen met een moderne inrichting ademt de cultuurfabriek een unieke sfeer uit.  
 
De DRU Cultuurfabriek biedt: 

- een volwaardig programma op het gebied van theater, film en muziek 
- ruimte aan diverse partners uit de gemeente, zoals de muziekschool, de bibliotheek, de galerie en 

de gemeenteraad 
- een huiskamer voor activiteiten van lokale verenigingen 
- een broedplaats voor creatieve ontwikkeling 
- een A1-locatie voor evenementen zoals beurzen, congressen, productpresentaties, 

vergaderbijeenkomsten, (personeels)feesten en huwelijksvoltrekkingen 

Op het terrein rondom de Cultuurfabriek vinden grote evenementen plaats zoals Huntenpop, Festivaart, de 
Achterhoek Spektakel Toer en Huntenkunst. Op jaarbasis inspireert de dynamiek in de DRU Cultuurfabriek 
meer dan 250.000 gasten vanuit heel Nederland en van over de Duitse grens. 

 
Voor de uitbreiding van ons techniek team zijn wij op zoek naar een 

allround technicus (8 - 24 uur per week) 
 
Functie-eisen & profiel 
 
 Je bent verantwoordelijk voor het audiovisueel faciliteren en realiseren van voorstellingen, concerten en 

zakelijke bijeenkomsten 
 Je verzorgt alle voorkomende technische werkzaamheden met betrekking tot op- en afbouw van 

producties en bediening van video-, licht- en geluidsapparatuur 
 Je bent mede verantwoordelijk voor het onderhoud en de verzorging van alle technische middelen 
 Je adviseert over aanschaf, vervanging of vernieuwing van technische middelen 
 Je zorgt voor een correcte naleving van de Arbo voorschriften 
 Je werkt onder leiding van het hoofd techniek 

Wij zoeken een collega die: 
 
 minimaal MBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring in de audio-visuele sector heeft 
 beschikt over goede contactuele eigenschappen; je bent in staat gasten en bezoekende 

gezelschappen op correcte wijze te ontvangen en begeleiden 
  zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
 een representatieve houding & uitstraling heeft en kwaliteitsgericht is 
 voldoende bekend is met de gangbare analoge en digitale licht- & geluidsapparatuur 
 voldoende op de hoogte is van alle gangbare PC-software (Windows, Office) 
 bereid is om (bij) te leren 
 
Ervaring in het begeleiden van stagiaires, kennis van elektro/elektronica en woonachtig zijn binnen een 
straal van 15 kilometer zijn een pré.  
 
Geboden wordt 
Een afwisselende baan in een bruisende organisatie waar cultuur, toerisme, zakelijke markt en 
evenementen elkaar versterken.  
 
Informatie 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 15 december 2017 sturen aan de DRU Cultuurfabriek, t.a.v. Daan de 
Bruijn (Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of daan.debruijn@drucultuurfabriek.nl). Voor meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen met hoofd techniek Daan de Bruijn via 0315-714358.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 


