
 

 
 

 
Het Nationale Theater (HNT) is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland met 
meerdere eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, 
Zaal3 en de HNT Studio’s. Bijna elke dag vinden er op de verschillende locaties 
voorstellingen plaats; van een première in de Koninklijke Schouwburg tot een 
jeugdtheaterfestival in Theater aan het Spui.  
 
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.  
 
 

• Als bar-medewerker- bediening zorg jij ervoor dat elke gast zich thuis voelt   
• Je bent een gastheer/gastvrouw pur sang en weet wat er nodig is om de gasten 

volledig in de watten te leggen; 
• Je bent een gedreven aanpakker met een flexibele instelling; 
• Je hebt een vlotte babbel en maakt gemakkelijk contact met de gasten; 
• Je hebt affiniteit met theater  
• Je hebt een passie voor eten en drinken en je bent bekend met Sociale Hygiëne 
• Je toont initiatief en kunt goed omgaan met drukte en onvoorziene situaties; 
• Je hebt geen moeite met onregelmatige werktijden, werken in weekenden en op 

feestdagen  

 
 
Wat je over de functie moet weten.. 

• Motivatie en inzet zijn belangrijker dan diploma’s 
• Je bent het liefst flexibel inzetbaar  
• Een contract met vaste uren (maximaal 24 uur) behoort tot de mogelijkheden 
• We hanteren de Koninklijke Horeca Nederland CAO 
• En je mag ook nog eens naar alle voorstellingen toe!  
• Ervaring in de horeca is een pré 

 
 
Geïnteresseerd? 
Mail dan je cv en motivatie naar vacatures@hnt.nl. Meer informatie over de functie kan je 
opvragen bij Sylvia Nobel via 088-3565323 of sylvianobel@hnt.nl  

 

Wij streven naar een medewerkersbestand dat de diversiteit van de maatschappij 

weerspiegeld en hanteren de Code Culturele Diversiteit. Mede daarom nodigen wij 

sollicitanten met een bi-culturele achtergrond van harte uit op deze vacature te solliciteren! 
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