
Theatergroep Max Mini zoekt: Productieleider decor  
             (vrijwillige functie)  
De productieleider Decor van Etten-Leurs oudste theatervereniging zal zich na 18 jaar alleen nog 
richten op het ontwerpproces. En dat betekent dat Max Mini op zoek is naar een nieuwe 
enthousiaste vrijwilliger! 
 
Theatergroep Max Mini 
Max Mini maakt al meer dan 50 (!) jaar deel uit van het Etten-Leurse cultuurlandschap. In het begin 
met één voorstelling per jaar, maar tegenwoordig met veel meer, want ons assortiment beperkt zich 
niet tot musicals. Straattheater, pietenshows, kerstkoren & -concerten, typetjes, educatie, 
moorddiners, zangoptredens: Max Mini is voor allerlei doeleinden in te zetten. De vereniging kent 
ongeveer 70 leden (van 16 t/m 85 jaar) en meestal één algemene ledenvergadering per jaar. 
 
Onze missie luidt: Vanuit passie voor creëren van theater brengt Max Mini een glimlach op het 
gezicht van onszelf en het publiek door met trots unieke zelf gemaakte grootse eigentijdse 
producties van hoge kwaliteit door regionaal talent te brengen. 
 
Taken 
• Maken van een overzichtelijke en realistische planning 
• Vertalen van de ontwerpen naar een praktisch bouwschema 
• Leiding geven aan de bouwploeg (vrijwilligers) 
• Regelmatig overleg met de decorontwerper, regie, productieleiding, en de bouwploeg 
• Verantwoordelijkheid dragen voor het decor budget en de tijdsplanning 
• Zorgdragen voor transport van het decor 
• Verzamelen van het benodigde materiaal in samenwerking met de bouwploeg 
• Op- en afbouwen tijdens de productieweek 
• Samenwerken met en ondersteunen van de decorontwerper 
 
Functie eisen 
• Ervaring en kennis betreffende verschillende materialen, elektra, en bouwtechnieken 
• Ervaring en kennis betreffende theatertechniek 
• Affiniteit met muziek/theater/musical 
• Je bent flexibel, toegankelijk en communicatief sterk 
• Je kunt goed omgaan met vrijwilligers en werknemers 
• Je hebt een gezonde portie humor in huis 
• Woonachtig in de omgeving van Etten-Leur is een pré 
 
Wat bieden wij? 
• De kans om te werken aan een compleet nieuwe musicalproductie 
• De mogelijkheid voor een samenwerking voor meerdere seizoenen 
• Een onkostenvergoeding 
• De gelegenheid om je talent en tijd in te zetten om amateurkunst te promoten 
• Een ervaring die het vermelden waard is op je C.V. 
• Een dynamische en jonge vereniging 
• Een enthousiaste bouwploeg om mee te werken 
 
Interesse? 
Wij ontvangen jouw motivatie en CV graag vóór 15 juni via info@maxmini.nl . 
Voor vragen kan je contact opnemen met  Linda Schrik via 06-20676325. 
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