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Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en
veelal exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot
cabaret en van popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze. Al 130
jaar lang vinden jaarlijks bijna 400.000 bezoekers hun weg naar het beroemdste en mooiste theater
van Nederland in hartje Amsterdam. Wil jij daar komen werken als;

Theatermedewerker
12 tot 18 uur per week
Wat doe je in deze functie:
Je zorgt ervoor dat elke bezoeker een onvergetelijke avond beleeft! De meeste werkuren van een
theatermedewerker zijn in de avonduren, dus perfect met bijvoorbeeld een studie te combineren.
Als de bezoekers binnen komen dan moeten de kaarten worden gecontroleerd, de jassen
aangenomen en opgehangen, drankjes geschonken, plaatsen wijzen. Het publiek gaat van de
voorstelling genieten, in de tussentijd is het team van theatermedewerkers aan het werk om voor de
pauze weer alles op te ruimen zodat we het publiek in de pauze weer van dienst kunnen zijn.
Je werkt samen met een hecht team, die samen naast werken ook veel plezier hebben.
Jij bent:
 Representatief, energiek, gedreven;
 Flexibel in je inzet, op basis van je beschikbaarheid word je ingepland, tussen de 12 en 18 uur
per week (rond de 3 shift per week, minimaal twee keer per maand in het weekend);
 Vooral beschikbaar in de avonduren, van 18.30 uur tot 00.00 uur, soms in het weekend ook
overdag i.v.m. matinee voorstellingen;
 Snel beschikbaar;
 Woonachtig in Amsterdam of in de directe omgeving van Amsterdam.
Wij bieden jou:
 Een super werkplek in Amsterdam, samen met hele gezellig collega’s!
 Flexibel zelf in te delen werk;
 Een salaris conform de Horeca CAO;
 10% vakantiedaguren en 8% vakantietoeslag.
Lijkt het je leuk?
Mail ons! Je hoeft maar een korte motivatie en je cv te op te sturen naar aanhetwerk@carre.nl
vragen kun je ook via dit mailadres stellen, wij bellen je dan zo snel mogelijk terug.

