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 in het
beroemdste theater van Nederland in hartje Amsterdam.
Voor onze afdeling Ticketing zijn wij per direct op zoek naar een accurate en nauwkeurige collega

Medewerker Ticketing,
20 uur per week, flexibel in werktijden
De afdeling Ticketing is onderdeel van de commerciële afdeling van Carré, waar ook Marketing,
Development en Arrangementen & evenementen onderdeel van uit maken. Ticketing is
verantwoordelijk voor de activiteiten rondom de kaartverkoop van voorstellingen, van prijs
strategieën en het monitoren van de kaartverkoop tot het maken van financiële overzichten.
Wat ga je doen?
Als medewerker Ticketing ondersteun je de afdeling (manager Ticketing en coördinator Ticketing)
met het juist en accuraat invoeren van voorstellingen in ons ticketingsysteem (TicketMatic). Je houdt
je bezig met het voorbereiden van verkoopanalyses en het maken van dagelijkse overzichten van
verkoopgegevens voor producenten. Daarnaast zijn er administratieve taken die tot je taken
behoren.
Je bent
 Iemand die heel accuraat en nauwkeurig kan werken
 Goed kan werken met verschillende computersystemen
 Enige werkervaring heeft waaruit bovenstaande duidelijk is geworden
 Het leuk vindt om data correct in te voeren in het systeem
 Op zoek naar een baan die je met iets anders kunt combineren, wij zijn flexibel qua werkuren
(je kunt de uren over meerdere dagen verdelen)
 Iemand die meedenkt, ondersteunen leuk vindt en het team wil helpen bij het ordenen van
de werkzaamheden.
 Iemand die minimaal zijn mbo-opleiding heeft afgerond en ook enige beheersing heeft van
de Engelse taal
Wij bieden
 Een ondersteunende functie in een dynamisch werkveld
 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
 Een salaris afhankelijk van ervaring en opleiding, en passend bij de culturele rol die Carré
heeft
 8% vakantietoeslag en 27 vakantiedagen op jaar- en fulltime basis
Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan je CV en korte motivatie naar werken@carre.nl. Voor
vragen over de functie kun je contact opnemen met Carry van der Sleen (Manager Ticketing) via 0205249450.

