Jeugdtheater Hofplein is voor kinderen, jongeren en volwassenen. Naast het verzorgen van lessen aan en
het maken van voorstellingen met leerlingen van de Jeugdtheaterschool, verzorgt Jeugdtheater Hofplein
opleidingen op Mavo-, Havo-, Vwo-, en Mbo-niveau.
Hofplein heeft vier theaterzalen gevestigd op twee locaties; het Hofpleintheater aan het Benthemplein
en de Theaterschool aan de Pieter de Hoochweg. Op beide locaties vinden zowel doordeweeks als in de
weekeinden voorstellingen plaats.
De afdeling Theater en Publiek is per direct op zoek naar
Theatermedewerkers (oproepbasis) (m/v)
Samen met je collega’s ben jij hét gezicht van Jeugdtheater Hofplein, een plek vol inspiratie en energie.
Jij als theatermedewerker vindt het heerlijk om onze gasten, zo’n 50.000 per jaar, een ultieme
theaterbeleving mee te geven. Ons publiek is gevarieerd van jong tot oud(er), gezinnen, families,
vrienden en zakelijke relaties en jij weet op ieder gezicht een glimlach te toveren J.
Geen dag is hetzelfde. Je dienst kan beginnen met de ontvangst van onze gasten, om erna tijdens de
pauze te knallen achter de bar in onze foyer en de gasten zo snel mogelijk te voorzien van een drankje
met natuurlijk iets lekkers erbij. Een andere dag begin je met de controle van de toegangskaarten of dan
begeleid je de mindervalide gasten met de lift naar de zaal. Rustige dag, dan is er altijd wel iets om
schoon te maken, part of the job, dat maken we leuk met een fijn muzikaal afspeellijstje.
Maar wat dacht je van het assisteren bij een uitgebreide lunch of borrel tijdens een zakelijk congres? Bij
Hofplein word je als allround theatermedewerker ingezet op verschillende posities bij uiteenlopende
voorstellingen en evenementen. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle gasten een mooie
ervaring beleven in ons theater en graag terugkomen.
Wij vragen:
Voor deze functie zoeken we enthousiastelingen! Je bent sterk in je (non-verbale) communicatie en je
vindt het heerlijk om in contact te zijn met onze gasten. Service with a smile en je zet hiervoor graag dat
extra stapje. Je bent minimaal 18 jaar oud, woonachtig in de omgeving van Rotterdam, hebt een handson-mentaliteit en ervaring in de horeca.
Je bent met regelmaat doordeweeks en in het weekend, overdag en in de avond beschikbaar.
Wij bieden:
Je ontvangt een salaris op basis van leeftijd, een mooie plek waar je nieuwe vrienden kunt maken in een
organisatie waar je veel ervaring en praktijkkennis kunt opdoen. Als medewerker van Jeugdtheater
Hofplein krijg je op jaarbasis tien vrijkaarten voor onze eigen voorstellingen in onze zalen. Ook plannen
we met regelmaat trainingen en bijeenkomsten voor een goede ontwikkeling van ieders kennis.
Enthousiast?! Stuur je sollicitatie:
Stuur uiterlijk 31 december 2018 een krachtige en overtuigende motivatie (een video vinden we ook
leuk!) met je cv naar Jeroen Landman, Hoofd Theater en Publiek, via
j.landman@jeugdtheaterhofplein.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

