Ons warme theaterbad gaat binnenkort weer open! Theater De Nieuwe Regentes is
daarom op zoek naar een kleurrijke, enthousiaste en gastvrije

Coördinator Theatercafé
(20 uur zzp, horeca en baliewerkzaamheden)
De Nieuwe Regentes (DNR) is een theater voor en door de buurt en Cultuuranker van
stadsdeel Segbroek in Den Haag. DNR heeft een klein betaald kernteam, dat wordt
ondersteund door 100 vrijwilligers. De entree van het theater is tevens een horecaruimte
(het Theatercafé) met een terras. Overdag is het Theatercafé open voor publiek en voor
het team (interne horeca) en wordt voornamelijk bemenst door onze toegewijde
vrijwilligers.
De coördinator valt onder de Teamleider Horeca en zorgt voor roostering, begeleiding en
aansturing van de circa 15 vrijwilligers van het Theatercafé, en ziet toe op een warme
ontvangst van gasten. Daarnaast bemant hij/zij de balie van het theater, en verricht daar
uiteenlopende werkzaamheden als telefoon en mail afhandeling, en het ontvangen van
bezoekers en artiesten. Werktijden: di-vrij 09.00-14.00 uur.

Taken en verantwoordelijkheden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Roostering en aansturing vrijwilligers van het Theatercafé
Voorraadbeheer en inkoop Theatercafé
Verantwoordelijk voor de organisatie van de interne horeca (koffie, thee, lunch)
Aantrekkelijk maken van de publieke terrasfunctie
Representativiteit van de openbare ruimtes horeca bewaken
Uitvoerende ondersteuning bij zakelijke verhuur
Balie-werkzaamheden waaronder telefoon- en mailverkeer
Gasten ontvangen

Wij zoeken een enthousiaste en klantgerichte collega:
•
•
•
•
•
•

Met aantoonbare ervaring in de horeca;
een ondernemende en commerciële instelling en een sociaal hart
Met een gastvrije, klantgerichte en flexibele instelling
Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag
Die bij voorkeur ervaring heeft in het werken met vrijwilligers met een verschillende
achtergrond
Die in bezit is van diploma’s HACCP en Sociale Hygiëne, dan wel bereid is om deze diploma’s
te halen

Wij bieden
•

Een uitdagende werkplek waar je alle ruimte en kans krijgt om initiatief te nemen, en een
bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke en culturele functie van DNR.
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•

Een warm bad in een dynamische omgeving.

Heb je interesse om ons team te komen versterken? Stuur dan vóór 16 mei 2021 je CV en een
beknopte motivatiebrief naar hr@denieuweregentes.nl o.v.v. vacature Coördinator Theatercafé.
Voor meer informatie kun je ook mailen naar Laudie Vrancken (artistiek leider)
laudie.vrancken@denieuweregentes.nl Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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