VACATURE KASSA-/BARMEDEWERKER M/V
(OPROEPBASIS)
Kom jij bij ons werken?
Op zoek naar de ideale bijbaan in de theatersector? Het Bijlmer Parktheater in Amsterdam is op zoek
naar gemotiveerde medewerkers die helpen bij uiteenlopende werkzaamheden achter de bar en/of
bij de kassa. In het Bijlmer Parktheater is de medewerker aan de kassa of achter de bar het eerste
gezicht, het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker. Een entreekaartje verkopen, de weg wijzen
binnen het theater, tips geven over activiteiten of hoe laat de voorstelling start, dat is het werk aan
de kassa. Achter de bar schenk je een lekkere cappuccino, verkoop je versnaperingen en ben je het
vriendelijke gezicht waarmee de bezoeker een praatje maakt over de activiteiten die we aanbieden.
Voel je er wat voor om die gastvrije rol te vervullen in het Bijlmer Parktheater? Heb je zin om met
een leuke club medewerkers te werken aan een succesvol theater? Lees dan verder.
Wie zijn wij?
Het Bijlmer Parktheater is een ‘local initiative with global impact’: een levendig, intiem en gastvrij
theater waar onverwachte ontmoetingen plaatsvinden met een Zuidoost gevoel.
Het Bijlmer Parktheater is een Cultuurhuis in Amsterdam. Naast een theater voor professionele
gezelschappen en kunstenaars, zijn wij een podium voor jonge makers en aanstormend talent dat de
kans krijgt zich artistiek te ontplooien, producties te maken en zich verder te ontwikkelen. Met
cultuureducatieprojecten binnen het onderwijs dragen we bij aan de brede talentontwikkeling van
de jeugd. Ook vervullen wij een brugfunctie tussen gevestigde Amsterdamse theaterinstellingen (en
daarbuiten) en het publiek en de makers van Amsterdam Zuidoost.
Wie ben je?















je bent één bonk dienstverlening;
je bent een enthousiaste en leergierige all-rounder;
je bent zeer service- en kwaliteitgericht ingesteld;
je bent probleemoplossend en proactief;
je bent stressbestendig;
je hebt een commerciële en dienstverlenende instelling;
je beschikt over goede sociale en communicatieve eigenschappen;
je beheerst de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift;
je bent beschikbaar in avonden en weekenden;
je zorgt ervoor dat de ruimtes er netjes, opgeruimd en representatief uitzien;
je hebt geen schrik om toiletten na te lopen of even te stofzuigen;
je komt uit Zuidoost of omgeving (pré);
je kunt werken binnen een team;
je bent secuur en betrouwbaar.

Wij bieden:
 afwisselende werktijden;
 goede arbeidsvoorwaarden;
 informele werksfeer;
 prachtige werkplek in hartje Amsterdam Zuidoost;
 een afwisselende baan binnen een gezellig team;
 een geweldig programma waar je gratis naartoe mag;
 spoedige indiensttreding (oproepcontract);
 BHV-diploma is gewenst.

Solliciteren of meer weten?
Wil je solliciteren of meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Lisa Koek (Front
of house coördinator): 020 311 39 30 of via Lkoek@bijlmerparktheater.nl.
Sollicitatiebrieven met CV kunnen gemaild worden o.v.v. VACATURE kassa-/barmedewerker in de email header.

