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Wij zijn Het Nationale Theater. We nodigen je graag uit om voorstellingen te komen kijken. Om bij ons 
inspiratie op te doen, vrienden te ontmoeten en verhalen te horen die je raken. Om voor een voorstelling samen 
te eten. Om met ons en met elkaar in gesprek te gaan, na te praten en ideeën uit te wisselen.  
We zijn het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland. We maken voorstellingen die je kijk op de 
wereld vergroten. Voorstellingen om je in thuis te voelen. We bewerken klassieke stukken en maken nieuwe 
stukken over onderwerpen van nu. We vertellen verhalen die we vinden op straat in de wijken van Den Haag of 
reizend door het land. Alle verschillende stemmen die we horen, brengen we op het podium van onze eigen 
theaters en van die in het land.  
Den Haag is onze thuisstad. In onze theaters; de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3, is 
geen avond hetzelfde. Je ziet bij ons beginnende theatermakers en de allergrootsten van het land. We 
veranderen onze theaters in een radiostudio, een danszaal of een festivalterrein. We gaan in gesprek met 
wijkbewoners en lokale helden. En we zijn steeds op zoek naar de betekenis van het theater voor vandaag en 
voor de toekomst. 
 

 
Ben jij onze nieuwe 

Horeca duizendpoot? 
 

Op de afdeling publieksservices ben jij onderdeel van een gezellig team dat zorgt voor een geweldige 
ervaring voor onze bezoekers, door uitmuntende service in een gastvrije omgeving te leveren. 
 
Jij: 

• Hebt ervaring in de horeca en bent een horeca duizendpoot; 

• Bent een gedreven aanpakker met een flexibele instelling; 

• Hebt een vlotte babbel en maakt gemakkelijk contact met onze gasten; 

• Hebt affiniteit met theater;  

• Hebt een passie voor eten en drinken en je bent bekend met Sociale Hygiëne; 

• Toont initiatief en kunt goed omgaan met drukte en onvoorziene situaties; 

• Hebt geen moeite met onregelmatige werktijden, werken in weekenden en op feestdagen. 

 
Wij bieden jou: 

• Een salaris conform de CAO Koninklijke Horeca Nederland; 

• De gelegenheid om voorstellingen zelf te bekijken;  

• Na afloop van de dienst een drankje en organiseren leuke teamdagen om elkaar beter te leren 

kennen; 

• Flexibele uren, deze baan is daarom perfect te combineren met een studie, andere baan of een 

druk gezinsleven. 

 
 

Geïnteresseerd? 
Mail dan snel je cv en motivatie naar vacatures@hnt.nl. 
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Gonny Hogervorst. 
 

Voor een nationaal podium dat zich midden in één van de vier grote steden bevindt, is het vanzelfsprekend 
dat naast onze producties en programmering, ook onze organisatie recht doet aan de 
bevolkingssamenstelling van Den Haag. Wij streven daarom naar een medewerkersbestand dat de 
diversiteit van de maatschappij weerspiegelt: jong en oud, arm en rijk, hoger- en lager opgeleid, met 
diverse culturele achtergronden. Uiteraard hanteren we de Code culturele diversiteit. 
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