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Theater De Nieuwe Regentes heeft per direct een vacature voor een 

   Bedrijfsleider bij voorstellingen (zzp, 8-16 uur per week) 

De Nieuwe Regentes (DNR) is een theater voor en door de buurt en Cultuuranker van stadsdeel 
Segbroek in Den Haag. Het theater is gevestigd op een unieke locatie: in een voormalig 
zwembad van 100 jaar oud. Jaarlijks ontvangen we circa 40.000 bezoekers met een divers 
programma met film, dans, muziek, community-art, festivals en exposities. We hebben een 
betaald kernteam, en werken daarnaast met ongeveer 90 vrijwilligers in alle lagen van de 
organisatie. 
 
Vanwege uitbreiding van onze zzp-pool zijn we per direct op zoek naar een extra bedrijfsleider 
voor voorstellingen en evenementen. Als bedrijfsleider ben je tijdens activiteiten ‘s avonds of in 
het weekend verantwoordelijk voor de begeleiding en veiligheid van publiek, bezoekende 
gezelschappen en medewerkers.  

Verantwoordelijkheden en taken:  
• Voor de voorstelling zorg je voor een briefing van medewerkers en vrijwilligers bij productie, 

horeca en techniek, en voor een goede afstemming tussen de verschillende teams.   
• Je ziet toe op de ontvangst, begeleiding en veiligheid van het publiek en bent alert op risicovolle 

situaties. 
• Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen en onvoorziene situaties. Bij calamiteiten neem jij de 

beslissingen en handel je volgens onze procedures. 
• Je houdt toezicht op de netheid van publieksruimtes. 
• Gedurende je dienst ben je verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV). 
• Na afloop volg je de procedures voor het controleren en afsluiten van het gebouw. 

 
 Wij zoeken:   

• Een enthousiaste, doortastende collega met een proactieve en flexibele instelling.  
• Iemand die stressbestendig is, verantwoordelijkheid neemt en overzicht weet te behouden, ook 

onder druk. 
• Bij voorkeur iemand met ervaring in een soortgelijke functie en in het bezit van een BHV-diploma. 
• Iemand die bereid is om minimaal één avond- of weekenddienst per week te werken. 
• Iemand die woonachtig is in de regio Den Haag.  

 
Wij bieden:   
Een uitdagende ZZP-opdracht, in een dynamische omgeving binnen een enthousiast en collegiaal team.  
Heb je interesse om ons team te komen versterken? We zien je sollicitatie, bestaande uit een 
motivatiebrief en een actueel CV graag tegemoet vóór 15 oktober 2022 per mail, via 
hr@denieuweregentes.nl. Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Mitchel 
Aldus (teamleider bedrijfsleiders) mitchel.aldus@denieuweregentes.nl  
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


