Theater Kikker en Podium Hoge Woerd zijn theaters in Utrecht stad en Leidsche Rijn. We bieden
theatermakers de ruimte voor ontwikkeling en presentatie van hun voorstellingen: vooruitstrevend, soms
rafelig theater, toneel, dans, performance, muziek, cabaret en jeugdvoorstellingen. Voorstellingen die bij
onze bezoekers iets teweegbrengen. Wij willen dat ons team een afspiegeling is van de bewoners van
Utrecht. Bij ons ben je welkom, ongeacht je genderidentiteit, van wie je houdt, in wie of wat je gelooft of
waar je geboren bent. Het gaat ons om jouw kwaliteiten. We zoeken actief naar mensen die kunnen
bijdragen aan een steeds inclusiever podium. Spreekt dit je aan? Dan maken we graag kennis met je!
Wij zoeken per februari 2022 een
Bureaumedewerker (m/v/x, 28 uur per week)
De bureaumedewerker is de olie in de motor van onze theaters. Jij zorgt ervoor dat het achter de schermen
helemaal in orde is. Je weet wat er speelt en bent het eerste aanspreekpunt voor iedereen die hier rondloopt.
Door jou voelen de bespelers zich thuis in onze theaters en kunnen jij en je collega’s optimaal hun werk doen.
De werkzaamheden zullen vooral plaatsvinden in Theater Kikker, maar ook regelmatig in Podium Hoge Woerd.
Wat doe je straks?
 Ontvangen van bezoekers, bespelers en leveranciers;
 Afhandelen van telefoon, e-mail en post;
 Verantwoordelijk zijn voor het beheer van de contactgegevens in ons planningsysteem;
 Plannen van de schoonmaak;
 Ondersteunen van de kaartverkoop;
 Zorg dragen voor optimale werkomstandigheden;
 Secretarieel ondersteunen van de verschillende afdelingen;
Wie ben jij?
 Tenminste MBO werk- en denkniveau;
 Ervaring in een vergelijkbare functie;
 Je houdt van theater;
 Je bent representatief, gastvrij en communicatief vaardig in Nederlands en Engels;
 Je weet van aanpakken, bent een multi-tasker en bewaart overzicht;
 Je bent zelfstandig, maar kunt ook goed werken in teamverband;
 Je beheerst de Microsoft Office programma’s en bent digitaal vaardig;
 Je woont bij voorkeur in Utrecht of directe omgeving.
We bieden
Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op verlenging. Inschaling volgens cao Nederlandse Podia
schaal 4 (min. € 1.922,91 - max. € 2.645,19 bruto per maand bij 36 uur). Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Daarnaast zijn er aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals gratis voorstellingen bezoeken. De
werkdagen en tijden stellen we in overleg met elkaar vast.
Solliciteren
Je kunt solliciteren tot en met vrijdag 14 januari 2022. Stuur je cv samen met een motivatiebrief of –video
(maximaal 3 minuten) naar vacature@theaterkikker.nl o.v.v. ‘Sollicitatie bureaumedewerker’. De
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 en 25 januari 2022. Neem voor meer informatie contact op met
Sebastiaan ‘t Lam (hoofd bedrijfsvoering) via sebastiaan.tlam@theaterkikker.nl of tel. 06-82406963.

Voor meer informatie over onze theaters: www.theaterkikker.nl en www.podiumhogewoerd.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet mogelijk.

