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
Voorhuis coördinator/Floormanager?
24 uur per week
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
- Leidinggeven aan ons team op de werkvloer;
- Ontvangst, begeleiding en bediening van het publiek tijdens pauzes en na afloop van de
voorstellingen en evenementen;
- Uitvoeren van evenementen;
- Kassabeheer;
- Publieksruimten op orde houden;
- Optreden bij calamiteiten en incidenten.
Wat verwachten wij van een Voorhuis coördinator/Floormanager?
- Je hebt ervaring in het aansturen van een team;
- Je hebt ervaring in de horeca;
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- Je bent een teamplayer, enthousiast, proactief en gericht op resultaat;
- Je bent flexibel inzetbaar;
- Je bent initiatiefrijk, stressbestendig en hebt een sterke verantwoordelijkheidsgevoel;
- Je hebt affiniteit met theater en divers publiek;
- Je bent woonachtig in Den Haag.
Wij bieden jou:
- Een salaris conform CAO toneel en dans;
- Een inspirerende, culturele en creatieve werkomgeving met leuke collega’s;
- De gelegenheid om onze voorstellingen te bekijken.
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie voor 28 maart 2020 naar vacatures@hnt.nl.
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Ronald Snel 0616793185.
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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