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Vind jij het leuk om het aanspreekpunt te zijn voor optredende artiesten in ons theater? 
Theater De Nieuwe Regentes is op zoek naar een enthousiaste   

  Medewerker uitvoerende productie (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 uitvoerend productiemedewerker ben je eerst en vooral het gastvrije aanspreekpunt voor het 
bezoekende gezelschap tijdens voorstellingen (in de avond of in het weekend) in het theater.  

Taken en verantwoordelijkheden:  

 Ontvangen en wegwijs maken in het theater van het bezoekende gezelschap. 

 Het ontvangen en begeleiden van het publiek tijdens voorstellingen. 

 Het maken van afspraken met de techniek, horeca en de bedrijfsleiding over aanvang van de 
voorstelling. 

 Het waar nodig helpen van de techniek bij changementen of bij het inrichten van zalen. 

 Het opruimen en netjes houden van de kleedkamers. 

 Het regelen van de avondmaaltijd voor de werkende vrijwilligers en technici. 

 Eventueel het overhandigen van bloemen na afloop. 

Wij zoeken een vrijwilliger:  

 Die goed kan samenwerken en daadkrachtig is. 

 Iemand die klantvriendelijk en gastvrij is en het overzicht houdt ook onder tijdsdruk. 

 Die fysiek sterk is omdat er soms ook gesjouwd moet worden. 

 Iemand die ’s avonds of in het weekend op regelmatige basis beschikbaar is en bereid is om 
minimaal twee diensten per maand te werken (de diensten duren gemiddeld 6 uur). 
 

Wij bieden: 

 Boeiend, afwisselend werk in een gezellige omgeving met 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 het theater en een kijkje te nemen achter de 
schermen. 

 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. 

http://www.denieuweregentes.nl/
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Spreekt deze vacature jou aan? Neem dan snel contact met ons op: 
vrijwilligers@denieuweregentes.nl 
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