Gezocht:
Gastvrije horecatoppers!
Bij het Schaffelaar theater leggen we onze bezoekers graag in de watten.
En daar kan jij ons bij helpen! Wij zijn per direct op zoek naar medewerkers om ons
horecateam te versterken.
Jouw werkdag begint:
Met de briefing door de coördinator. Welke artiest of artiesten hebben we vanavond in huis en hoeveel
bezoekers komen er? Vervolgens worden de werkzaamheden verdeeld en kan je aan de slag om er
samen met je collega’s voor te zorgen dat het onze bezoekers aan niets ontbreekt. Zodra onze gasten
in de zaal zitten maak je snel de foyer en bar weer netjes en is er misschien tijd om even wat te drinken
met je collega’s.
Dan worden de drankjes voor in de pauze af na afloop voorbereid en de gasten uiteraard weer snel
bediend als ze uit de zaal komen. Na afloop van de voorstelling toveren we ons theater om tot een
mega grand café, zetten we een lekker muziekje aan en verzorgen we heerlijke drankjes en hapjes tot
de laatste bezoeker de deur uit is. Zodra alles weer spik en span is en klaarstaat voor de volgende dag,
kunnen jij en je collega’s ook ontspannen en onder het genot van een drankje nog even de dag doornemen.
Wij bieden jou:
Een unieke werkplek! Bij ons komen namelijk de leukste artiesten op bezoek, draaien we mooie films
en hebben we gewoon de allerleukste bezoekers en medewerkers! Naast een
prima salaris (CAO NL podia) en een oproepcontract bieden we leuke personeelsactiviteiten en zorgen
we ervoor dat je een kei in je werk wordt door het aanbieden van trainingen.
Wij zoeken:
Iedereen die het leuk vindt om onze gasten in de watten te komen leggen. Ervaring is mooi meegenomen maar niet noodzakelijk. Wij kunnen je alles leren. Je bent minimaal 2 avonden in de week beschikbaar. Als je soms ook overdag beschikbaar bent zou dat fijn zijn. Uiteraard begrijp je dat de meeste van
onze activiteiten in het weekend plaatsvinden. Ben je jonger dan 18? Ook dan ben je van harte welkom
om onze spoelkeuken-held te worden! Een “handen uit de mouwen” mentaliteit wordt zeer op prijs
gesteld!
Solliciteren?
Zie jij het wel zitten om in 1 van de leukste theaters van Nederland te komen werken?
Stuur dan je CV (en het liefste een korte motivatie) naar r.visser@schaffelaartheater.nl.

We hopen je snel te mogen ontmoeten!

