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VACATURE OFFICEMANAGER (VRIJWILLIGER) 

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die voor drie dagdelen per week als officemanager wil 

zorgen voor de administratieve ondersteuning in ons theater. Als office manager ben je ook het 

eerste aanspreekpunt voor gasten, zowel aan de balie als telefonisch. 

Wij vragen 

 
 Iemand die graag fungeert als eerste aanspreekpunt voor gasten aan de balie en aan de 

telefoon. 
 Kassawerkzaamheden verricht; het verkopen van kaartjes door middel van ons 

kassasysteem en (ook telefonisch) informatie verstrekt over voorstellingen en 
evenementen. 

 De backoffice van het kassasysteem en van het rooster voor vrijwillige medewerkers 
beheert. 

 Allerlei voorkomende werkzaamheden op kan pakken en de directie en teamleiders 
administratief kan ondersteunen. 

 Een vrijwilliger die graag een bijdrage levert aan de verwezenlijking van ons theater.
 Iemand die zelfstandig kan werken in een organisatie met veel vrijwilligers.
 Iemand met een klantvriendelijke instelling en met uitstekende communicatieve 

vaardigheden.
 die gewend is om planmatig en zorgvuldig te werken.
 Een vrijwilliger die als officemanager gemiddeld drie middagen per week beschikbaar is. 

Meer mag natuurlijk ook.

Wij bieden 

 Boeiend, afwisselend en gezellig werk in een bruisend en inspirerend team. 
 De mogelijkheid om ervaring op te doen in het theater. 
 Een goede inwerkperiode en instructie in het takenpakket. 
 Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en 

plichten. 
 De mogelijkheid tot het gratis bezoeken van al onze voorstellingen. 
 Onze vrijwilligers schrijven zich in via een digitaal rooster, op de dagen en tijden die hen 

zelf uitkomen. 

Heb je tijd, eventueel ervaring en lijkt het je wat om ons team te komen versterken? Stuur dan 
je contactgegevens, een korte CV en een beknopte motivatiebrief naar: 
vrijwilligers@denieuweregentes.nl o.v.v. de vacaturenaam. WIj nemen dan z.s.m. contact met 
je op. 
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