GEZOCHT: HORECAMEDEWERKER WESTLANDTHEATER DE NAALD
WestlandTheater De Naald is op zoek naar enthousiaste oproepkrachten, zodat we vanaf
september weer op volle kracht bij kunnen dragen aan een onvergetelijk avondje uit voor
de bezoekers van De Naald. Ben jij iemand die flexibel is, affiniteit heeft met theater en op
zoek is naar een leuke baan in een sfeervolle omgeving met een gezellig en hardwerkend
team? Dan ben je bij ons aan het goede adres!
Functieomschrijving:
De theatermedewerkers van WestlandTheater De Naald verlenen alle diensten (behalve de
kaartverkoop) aan het publiek rond een voorstelling. Elke theatermedewerker wordt ingezet bij
werkzaamheden bij bijvoorbeeld de bar, garderobe, kaartcontrole, serveren van drankjes en
hapjes, e.d.
Wie ben jij:
•

Je hebt een correcte beheersing van de Nederlandse taal

•

Je bent minimaal 17 jaar

WestlandTheater De Naald heeft een poule van ca. 25 theatermedewerkers die oproepbaar zijn.
Dit zijn voornamelijk studenten die woonachtig zijn in Westland. Maandelijks wordt er halverwege
de lopende maand ingeschreven voor de maand er na. Elke theatermedewerker werkt gemiddeld
twee keer per week, maar moet drie dagen per week beschikbaar zijn. Er zijn ook periodes met
minder of geen voorstellingen, waardoor het kan zijn dat je een periode niet of minder wordt
ingezet. Een dynamische baan dus, waarbij een flexibele inzet is gewenst.
Voorstellingen en films zijn vaak in de avonden en in het weekend. Dit houdt in dat jij dan dus
werkt, ook op feestdagen. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk in de avonduren plaats. Over
het algemeen bent je uiterlijk 01:00 uur klaar met werken.
Bij deze functie wordt er geacht dat je op eigen gelegenheid ’s avonds naar huis kan en je niet
afhankelijk bent van het openbaar vervoer.

Wat vragen wij:
•

Bij voorkeur student/e

•

Flexibele instelling, geen moeite met onregelmatige werktijden

•

Representatieve uitstraling

•

Steekt graag de handen uit de mouwen

•

Zeer gastgericht en behulpzaam

•

In teamverband kunnen werken

•

Stressbestendig

•

Interesse in theater en film

•

Woonachtig in Westland

Wat bieden wij:
•

Salaris: €7,00 - €10,90 per uur

•

Flexibele werktijden

•

Een afwisselende baan waarbij je veel in contact bent met ons publiek

•

Een enthousiast en jong team waar je nauw mee samen werkt

•

Goede arbeidsvoorwaarden, zoals trainingen en af en toe korting op film en theater

•

Soort dienstverband: Parttime

Ben jij na het lezen enthousiast geworden over deze functie? Stuur dan je motivatie naar
jacques@westlandtheater.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

