GERT BEINEMA
PROFIELSCHETS
Vooruitdenkend en kijk verder dan alleen de organisatie.
Als manager geef ik mensen de kans om verder te groeien, uiteraard binnen de gestelde kaders.
Ik ben duidelijk en sociaal. Ik ben organiatiesensitief en voel goed aan waar de grenzen liggen.
Denkend vanuit de klant, maar verlies nooit de belangen van het bedrijf uit het oog.
Ik ben loyaal, wil mezelf blijven ontwikkelen en ga een uitdaging niet uit de weg.
Mijn doelstelling is om te starten met een opleiding Lean SixSigma.

Bargerstegge 18
7103 DN
Winterswijk

HUIDIGE FUNCTIE
2018-heden

Hoofd Facilitair en Commerciële activiteiten

Theater Junushoff

Management:
Onderdeel van het managementteam, verantwoordelijk voor verbouw en
beheer budget meerjarenonderhoud vastgoed en installaties.
Herstructureren commerciele activiteiten (LEAN).

7 oktober 1982
06-13181517

Facilitair en producties
Facilitair management, contracten, aansturing onderhoud pand.
Begeleiding verhuringen van offerte tot (technische) uitvoering en productie.

gertbeinema@me.com

Dagelijkse leiding afdeling theatertechniek:
Verantwoordelijk voor technici, theatertechnische installaties, inkoop en
onderhoudscontracten.
Verantwoordelijk voor grootschalige projecten m.b.t. techniek en verbouw.
2008-2018

Hoofd Theatertechniek & Gebouwbeheer

Theater De Storm

Dagelijkse leiding afdeling theatertechniek:
Uitvoering voorstellingen en eigen producties, planning medewerkers en
freelancers, contacten met gezelschappen en impresariaten. Verantwoordelijk
voor theatertechnische installaties, meerjarenbegroting afdeling, inkoop en
onderhoud materialen.
Verantwoordelijk voor grootschalige projecten m.b.t. techniek en verbouw.

KENNIS
&
VAARDIGHEDEN

Commerciële activiteiten
Begeleiden (zakelijke) verhuringen van offerte tot uitvoering en productie.
Overig:
Verantwoordelijk voor ARBO en veiligheid en systeembeheer ICT.

Projectmanagement

Projecten:
* Verbouwing Grote Zaal, Luchtbehandeling, stoelen en hijsinstallatie
* Verbouw Theatercafe en MondriaanZaal
*Verbouwing Foyer, entree en luchtbehandeling

Commercieel
Financieel
Leergierig
2000-2008
Verandermanagement

Theater De Kappen

Theatertechnicus

Voorbereiden theatervoorstellingen, uitvoeren van de technische werkzaamheden voor, tijdens en na de voorstelling

Adobe Illustrator
2006-2009
Windows / MacOSX

KPN

Manager Primafoon

Manager in opleiding, telefonische verkoop en advies, ondersteuning teamleider.

NEVENACTIVITEITEN
2019-heden

Bargerstegge 11
7103 DN
Winterswijk

Vereniging voor PodiumTechniek

De VPT heeft als doel het bevorderen, verspreiden en uitwisselen van kennis en
ervaring op het gebied van technische aspecten en het gebruik van theaters,
schouwburgen, concertzalen, theaters op locatie.
Met meer dan 1.000 leden is het de grootste vereniging in de sector
2016-heden

06-13181517

Technisch Producent

Steengroeve Theater

Verbindende schakel tussen bestuur en opdrachtnemers,
het creatieve team en de uitvoerders. In brede zin betrokken bij de
organisatie en de ontwikkeling van zowel het festivalterrein
als de voorstellingstechniek.

gertbeinema@me.com
7 oktober 1982

Bestuurslid

2009-2019

Eigenaar

Delta Cue

Theatertechnisch advies m.b.t. verbouw en theatertechnische installaties
Onder andere voor: Theater De Storm, Theater De Nieuwe Regentes,
Theater De Kappen, ZuiderparkTheater
Producties:
8erhoek Classic Tour 2014 en 2015, Parkpop Den Haag 2009 t/m 2014
Anatevka (winnaar Amateur Musical Award) - Lichtontwerp
Volksfeest Winterswijk 2012 t/m 2019 - Technische Productie

OPLEIDINGEN
2016-2017

HBO Management

NCOI

2015

HBO Eventmanagement

NCOI

2009

Veilig Bedienen Toneelinstallaties - A &B

2000-2001

MBO Theatertechniek

IAB

Grafisch Lyceum Rotterdam

