
 

 

VACATURE VRIJWILLIGE PUBLIEKSBEGELEIDER M/V  

 
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.  
 
Wij zoeken versterking!  
Er is ontzettend veel te doen in het Bijlmer Parktheater. En dat geldt niet alleen voor de bezoekers. 
De medewerkers komen namelijk handen, voeten, oren en ogen te kort. De publieksbegeleiding bij 
het Bijlmer Parktheater wordt ingevuld door vrijwilligers. Wij willen ons huidige team uitbreiden met 
collega’s die zich als vrijwilliger willen verbinden met het Bijlmer Parktheater en op deze wijze een 
bijdrage leveren aan de podiumkunsten.  
 
Wie ben je? 
Als publieksbegeleider ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoekers, geven van 
informatie en rondleidingen, begeleiden van activiteiten en communiceren over actualiteiten. Je 
draagt de zorg voor de ontvangst en begeleiding van het publiek en de spelers, verschaft op 
enthousiaste wijze informatie aan bezoekers; controleert de toegangsbewijzen; wijst publiek 
plaatsen aan en andere faciliteiten van het theater. Samen met de barcollega’s zijn de 
publieksbegeleiders verantwoordelijk voor de publieksruimte. Daarnaast ben jij degene die vragen 
van bezoekers door kan geven aan de organisatie. De publieksbegeleiders zijn voor ons belangrijk 
voor het persoonlijk contact met de bezoekers. Jij bent ‘het gezicht en luisterend oor’. 
 
Kortom:  

 je bent zichtbaar aanwezig; ontvangt, informeert en enthousiasmeert bezoekers; 
 je zet het dagprogramma neer; leidt rond, geeft uitleg bij activiteiten, werft e-mailadressen; 
 je hebt affiniteit met theater, talentontwikkeling en/of educatie; 
 je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 je beschikt over presentatievaardigheden en spreekt voor groepen in Engels en Nederlands; 
 je bent proactief, enthousiasmerend, communicatief, meedenkend en zelfstandig; 
 je bent technisch handig met iPads, beamer, computer, videoschermen; 
 je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag of vraagt deze op; 
 je bent minimaal één dagdeel in de week (van dinsdag tot en met zondag) beschikbaar. 

 
Wij bieden 

 een unieke, verassende locatie om bij betrokken te zijn; 
 jaarlijkse kerstborrel; 
 een gezellige en informele werksfeer; 
 reiskostenvergoeding (met vervoersbewijs OV); 



 

 

 vergoeding voor aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag; 
 ruime mogelijkheid om de activiteiten te bekijken. 

Handig om te weten 
 Publieksbegeleiders zijn tijdens hun werkzaamheden aanwezig in de theaterzaal/studio waar 

zij ingeroosterd zijn. Zodoende krijgen publieksbegeleiders volop gelegenheid om 
voorstellingen uit het diverse aanbod van het Bijlmer Parktheater te zien. 

 Tijdsbeslag: De diensten worden per maand ingeroosterd op basis van de opgegeven 
beschikbaarheid. Ongeveer een maand van te voren is bekend wanneer je moet werken. 

 De publieksbegeleider valt onder direct hiërarchie van de front of house coördinator en 
werkt onder de verantwoordelijkheid van de floormanager. 

 
Solliciteren of meer weten? 
Wil je 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 naar: info@bijlmerparktheater.nl o.v.v. 
VACATURE VRIJWILLIGE PUBLIEKSBEGELEIDER in de e-mail header.  
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