Theater de Nieuwe Regentes (DNR) is gevestigd in een monumentaal pand, een voormalig zwembad
uit 1920. Het gebouw heeft vijf zalen, twee foyers en een tearoom. Jaarlijks ontvangt het theater ruim
35.000 bezoekers. DNR werkt met een klein betaald kernteam en ruim 100 vrijwilligers.
Per 20 augustus heeft DNR een vacature voor de functie van:
Coördinerend Huismeester (24-28 uur)
De Coördinerend huismeester is verantwoordelijk voor een goed functionerende huishoudelijke en
conciërgedienst en werkt daarin zelf mee. Hij/zij valt onder de Teamleider Techniek en Gebouw en
stuurt een assistent-huismeester en enkele vrijwilligers aan.
Werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördineren van en meewerken aan het opruimen, schoonmaken en inrichten van zalen,
afgestemd op voorstellingen en evenementen.
Inplannen en overzicht bewaken van werkzaamheden van externe partijen in samenspraak
met teamleiders Techniek en Productie.
Signaleren, uitvoeren en/of aansturen van klein onderhoud en kleine
reparatiewerkzaamheden in het gebouw.
Opstellen en bewaken van het rooster van werkzaamheden voor het vrijwillige klusteam en
de assistent huismeester.
Inkoop en beheer van schoonmaakmaterialen en materiaal voor onderhoudsklussen.
Kleine administratie bijhouden, bonnen en facturen verwerken.
Contact onderhouden met leveranciers.
Pro-actief meedenken over het verbeteren en inrichten van de facilitaire dienst.

Wij vragen:
•
•
•
•

Een enthousiaste, communicatieve persoonlijkheid met relevante werkervaring
MBO niveau, teamspeler
Bij voorkeur woonachtig in regio Den Haag
Pro-actieve en signalerende houding

Wij bieden:
•
•
•

Een functie voor 24-28 uur per week met arbeidsovereenkomst; voor salariëring wordt
gekeken naar CAO podia, schaal 4
Een functie waarin je alle ruimte krijgt om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen
Een sfeervolle en dynamische werkomgeving in een monumentaal pand

Interesse? Stuur dan vóór dinsdag 3 juli 2018 je contactgegevens, een CV en een motivatiebrief naar
hr@denieuweregentes.nl o.v.v. vacature Coördinerend Huismeester. Voor meer informatie kun je
ook mailen of bellen naar Berber Kroon (zakelijk leider): 070-2210729,
berber.kroon@denieuweregentes.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

