Bezorg bezoekers een fijne avond uit, vanachter de bar, terwijl je kaarten controleert of
vanuit de bediening in ons theaterrestaurant. Bij Flint, theater, evenementen en
congressen, in Amersfoort, zorg jij als medewerker horeca en publiekservice voor een
onvergetelijke belevenis.
Wat je gaat doen
Jij zorgt voor een toffe avond uit tijdens onze voorstellingen en evenementen. Dat doe je door
onze gasten een optimale service en horeca-ervaring te geven. Je werkt minimaal 1 dienst
doordeweeks en 1 dienst in he
Daarmee heb je een gevarieerde bijbaan op oproepbasis te pakken. Ideaal om wat bij te
als jij van aanpakken houden en een hart voor theater hebben. Als publiekservice en horeca
medeweker bij Flint:
•
•
•
•
•

draai je bardiensten
neem je jassen aan in onze garderobe
controleer je toegangskaarten
begeleid je bezoekers naar de zalen
werk je in ons à la carte theaterrestaurant Trek

Wie wij zijn
Theatervoorstellingen, congressen, evenementen, concerten, feesten... Flint, theater,
150.000 duizend bezoekers. Een
divers publiek dat ons bezoekt voor een divers programma. Van cabaretvoorstellingen van Ali B,
Patrick Laureij en Jochem Myjer, tot musicals en dansvoorstellingen. En ook voor concerten,
dancefeesten en congressen ben je bij ons aan het juiste adres. Met onder andere onze stijlvolle
Rabobank Theaterzaal en onze multifunctionele AFASzaal bieden wij voor elk wat wils.
Daarom trainen we onze medewerkers op gastvrijheid. Geen toeval dat we tweede zijn
geworden bij de landelijke verkiezing van de ANWB voor het meest gastvrije theater. Ook zien
we graag dat onze medewerkers zich thuis voelen. We zijn een platte organisatie met een open
en informele cultuur. Als je plezier hebt in je werk, straal je dat uit naar je omgeving. Daarom
vinden we het belangrijk dat onze mensen zich op hun plek voelen.
Jouw team
Je versterkt onze afdelingen Horeca en Operationeel
maakt deel uit van een outgoing en sociaal team dat na werktijd graag nog even gezellig met
elkaar napraat. Er zijn daarnaast
januari organiseren we een nieuwjaarsfeest.

Wat wij jou bieden
Deze veelzijdige baan als medewerker horeca en publieksservice voor ten minste 2 avonden /
dagen per week. En dat bij een toffe organisatie met een breed aanbod aan voorstellingen en
evenementen. Natuurlijk willen we jouw service en gastvrijheid goed belonen. Wij bieden jou:
•
•
•

een bruto uurloon conform cao Nederlandse Podia
flexibele werktijden die je bijvoorbeeld goed kunt combineren met je studie
de mogelijkheid tot bezoeken van voorstellingen en concerten

Wie wij zoeken
Een medewerker met een sprankelende persoonlijkheid. Spontaan, representatief en gastvrij,
want je vertegenwoordigt ons theater. Je steekt graag de handen uit de mouwen om onze
teamverband én zelfstandig weet je goed je weg te vinden bij jouw werkzaamheden in ons
theater. Wij zetten graag het spotlicht op onze nieuwe publiekservice en horeca medewerker als
jij ook:
•
•
•
•
•

18 jaar of ouder bent.
minimaal 1 dienst doordeweeks en 1 dienst in het weekend kunt draaien
beschikbaar bent in de avonduren en in het weekend. Ook tijdens feestdagen kunnen we
je nodig hebben
de Nederlandse taal goed beheerst
horeca-ervaring is welkom, niet vereist

Solliciteren
Gaat jouw theaterhart sneller kloppen? Aarzel niet langer en solliciteer, in elk geval vóór 1 juni,
want dan sluiten we de vacature. Stuur je cv en motivatie naar sollicitatie@flint.nl ter attentie
van Mascha Bos, Operationele Zaken en P&O. Heb je vragen over deze vacature? Stel die dan ook
via bovenstaand e-mailadres.
Zijn we enthousiast? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek en met een beetje geluk
mogen we jou in ons team verwelkomen.

