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Vind jij het een leuke uitdaging om tijdens de pauze en na voorstellingen het publiek in de 
foyer snel van een drankje te voorzien? Theater De Nieuwe Regentes is op zoek naar een 
enthousiaste   

  Medewerker horeca Foyer (vrijwilliger) 

Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is een theater voor en door de buurt, een bijzonder en bruisend 
buurttheater in Den Haag, dat met een klein vast team en een diverse groep van 80 vrijwilligers een 
warm bad biedt aan bewoners, bezoekers, opkomende en gearriveerde (podium)kunstenaars, 
partners en huurders.  
Onze vrijwilligers vervullen taken binnen alle plekken in het theater: zij helpen mee bij de horeca en 
de kassa, bij techniek en productie maar ook op kantoor of bij het klussen.  

Als horecamedewerker sta je achter de bar in de foyer van ons theater gedurende voorstellingen in 
de Grote Zaal. Je voorziet onze gasten snel van een drankje voor, tijdens en na de voorstellingen. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Bestellingen opnemen, serveren en afrekenen en de voorraden bijvullen.  

 De afwas bijhouden en de bar opruimen en schoonmaken na afloop van je dienst.  

 Wij werken met een eenvoudig te bedienen kassasysteem (je bent wel verantwoordelijk voor 
de afdracht en een kloppende kas). 

Wij zoeken een vrijwilliger:  

 Met een praktische instelling, die sociaal is en affiniteit heeft met horeca. 

 Die klantvriendelijk en gastvrij is. 

 Een flexibel persoon met verantwoordelijkheidsgevoel. 

 Die onder enige druk kan werken in het geval van een volle zaal. 

 Die ’s avonds en in het weekend op regelmatige basis beschikbaar is en bereid is om twee 
diensten per maand te werken. 
 

Wij bieden: 

 Afwisselend en gezellig werk in een bruisend team waar je een bijdrage kunt leveren aan de 
maatschappelijke en culturele functie van DNR. 

 De mogelijkheid om ervaring op te doen in de horeca van het theater. 

 Een goede inwerkperiode met duidelijke instructie in het takenpakket. 

 Een vrijwilligerscontract met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en plichten. 

 De mogelijkheid waar nodig opleidingen te volgen. 

 Onze vrijwilligers roosteren zich in via een digitaal Rooster op de dagen die hen zelf 
uitkomen. 

 De mogelijkheid om voorstellingen gratis te bezoeken. 

 Een warm bad in een dynamische omgeving. 
 
Spreekt deze vacature jou aan? Neem dan snel contact met ons op via: 
vrijwilligers@denieuweregentes.nl 

http://www.denieuweregentes.nl/
mailto:vrijwilligers@denieuweregentes.nl
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