
 

  

 

 

 

 

 

 

Weimarstraat 63 

2562 GR Den Haag 

070-2119988 

vrijwilligers@denieuweregentes.nl 

VACATURE HORECAMEDEWERKER FOYER AVOND/WEEKEND 

(VRIJWILLIGER) 

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor onze afdeling horeca. Als horecamedewerker 
ben je met name inzetbaar als barmedewerker in de foyer van ons theater. Je voorziet onze 
gasten van een drankje voor, na en tijdens de voorstellingen. Het bijvullen van de voorraden, 
de afwas en de schoonmaak horen eveneens bij de dagelijkse taken. Ook dien je (bij mooi 
weer) het terras buiten of binnen te zetten. Wij werken met een eenvoudig kassasysteem, je 
bent wel verantwoordelijk voor een kloppende kas.  

 

Wij vragen 

 Een vrijwilliger die graag een bijdrage levert aan de verwezenlijking van ons theater. 
 Iemand die klantvriendelijk en gastvrij is.
 Een vrijwilliger met verantwoordelijkheidsgevoel die gewend is initiatief te nemen,
 een sociaal persoon, die affiniteit heeft met horeca. 
 Iemand met een flexibele instelling.
 Wij zoeken met name mensen voor de avonden of in het weekend, die op 

regelmatige basis beschikbaar zijn. Minimaal 1 (vaste) dienst in de week of maand. 
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.
 De mogelijkheid waar mogelijk opleidingen te volgen (sociale hygiëne, barista- 

cursussen). 
 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. 
 
 

 

  


