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Podium Islemunda is een laagdrempelige culturele ontmoetingsplek in Rotterdam-

IJsselmonde. Het podium heeft een theaterzaal, filmzaal en 5 studio’s die intensief 

gebruikt worden door uiteenlopende (lokale) culturele en maatschappelijke 

organisaties. Samen met Bibliotheek IJsselmonde, Rotterdams Wijktheater en 

Brasserie op Zuid zorgt Podium Islemunda voor een levendige culturele huiskamer 

voor jong en oud in IJsselmonde. 

 

Ter versterking van het team Podiumtechniek & Gebouwbeheer zijn wij op zoek naar 

een zzp-er die het hoofd van de afdeling bijstaat bij het oplossen van calamiteiten en 

het uitvoeren van geplande verbeterprojecten in het pand. Actuele dossiers zijn de 

vervanging van de verzakte vetput, onderhoud / reparatie gietvloeren, nieuw 

sleutelplan / alarmsysteem / CCTV / telefooncentrale, begeleiding groot onderhoud 

schilderwerk, herinrichting publieksruimte etc.       

 

Het gaat niet om een vast aantal uren per week, maar om inzet op projectbasis. Dat 

betekent soms heel veel werk, en soms is het rustig.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Inventarisatie van de probleemsituatie of het vraagstuk 

• Een oplossingsrichting bedenken en beoordelen welke externe expertise 

daarvoor nodig is  

• Oriëntatie op externe partijen voor de benodigde diensten of producten 

• Offertes uitvragen, beoordelen en opdrachtverstrekking 

• Begeleiden bij de uitvoering van werkzaamheden van externe 

onderhoudsbedrijven 

 

De zzp-er die wij zoeken: 

• Heeft bouwkundig en technisch inzicht 

• Heeft ervaring in een vergelijkbare rol  

• Is organisatorisch en communicatief sterk 

• Is flexibel inzetbaar 

 

Wat wij bieden: 

• Een inspirerend en uitdagend pand met uiteenlopende gebruikers (cultuur,  

horeca, bibliotheek) en bezoekers 

• Afgebakende projecten binnen het domein gebouwbeheer / facilitair 

• Flexibele werktijden 

• Fair pay  

 

Interesse? 

Pas je binnen dit profiel en heb je zin om op projectbasis het team van Podium 

Islemunda te versterken? Stuur dan een motivatiebrief met cv naar Nicole van den 

Belt (hoofd techniek & gebouwbeheer) via techniek@islemunda.nl. Heb je nog 

vragen, mail ze dan ook naar dit adres.  
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