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VACATURE VRIJWILLIGER BEDRIJFSLEIDER 

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor onze afdeling productie. Als bedrijfsleider ben je 
verantwoordelijk voor de coördinatie van zaken rondom voorstellingen en evenementen in 
ons theater. 
Dit houdt in dat je toeziet op de ontvangst, begeleiding en veiligheid van het publiek. Dat je 
de verschillende teams die dienst hebben op elkaar afstemt, optreedt bij vragen en het 
aanspreekpunt bent bij problemen. Hiernaast houd je toezicht op de netheid van de 
publieksruimtes en op het geldbeheer na afloop van het evenement. Dan zie je ook toe op 
een juiste afsluiting van het gebouw. Verder ben je gedurende je dienst verantwoordelijk 
voor de bedrijfshulpverlening (BHV). 

 

Wij vragen 

 Een vrijwilliger die graag een bijdrage levert aan de verwezenlijking van ons theater. 
 Iemand die stressbestendig is en overzicht weet te behouden.
 Een flexibele, klantgerichte instelling heeft. 
 Iemand die representatief en betrouwbaar is.
 Een vrijwilliger die bereid is als bedrijfsleider gemiddeld twee keer per maand een 

avond- of weekendevenement te begeleiden. Meer mag natuurlijk ook.
 Iemand die in het bezit is van een BHV-diploma, of bereid is een BHV-cursus te 

volgen.

Wij bieden 

 Boeiend, afwisselend en gezellig werk in een bruisend en inspirerend team. 
 De mogelijkheid ervaring op te doen in het theater. 
 Een goede inwerkperiode. 
 De mogelijkheid waar nodig opleidingen te volgen (bijvoorbeeld BHV). 
 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 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. 
 
 

 


