
 

 

HET NATIONALE THEATER zoekt  

 ALL round horeca-medewerker (M/V) 
     Voor +/- 20 uren per week 

voor Theater aan het Spui  ter versterking van de afdeling Publieksservices en Horeca, een 
dynamisch team dat onze gasten ontvangt, verzorgt, de weg wijst en informeert. Waar het gaat om 
Hospitality. 

Bij Het Nationale Theater in Theater aan het Spui hebben we een gedeelde missie én passie: zorgen 
dat iedereen zich thuis voelt. Natuurlijk geldt dat voor de gasten, maar zeker ook voor het team. Een 
hechte en gezellige club mensen staat iedere dag weer klaar om de gasten een vertrouwd gevoel te 
geven. 
In theater aan het Spui kan je binnenlopen, Puur genieten op elk moment van de dag, daar draait het 
om. Voor een lekkere kop koffie bij een bezoek aan de bruisende binnenstad, of zoek je een fijne plek 
voor een lunchoverleg of juist een snelle lunchhap. Op welk moment gasten hier ook binnenstappen, 
ze worden gegarandeerd positief verrast door kwaliteit en service. 

Wat ga je doen? 

Als bar-medewerker- bediening zorg jij ervoor dat elke gast zich thuis voelt in Theater aan het Spui. 
Jouw kennis en passie voor eten en drinken en je liefde voor de theaterkunsten deel je op een 
spontane en ongedwongen manier met de gasten die komen koffiedrinken, lunchen of dineren. Je 
schenkt op tijd de glazen bij, en je draait je hand er niet voor om, om een eenvoudige lunch te maken. 
Jij zorgt ervoor dat de gasten niets te kort komen. Jij bent het vriendelijke gezicht van Theater aan het 
Spui, een Horecatopper. 

Wat wordt er van je verwacht? 

• 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  
• Wij streven erna een afspiegeling te zijn van de samenleving en hanteren De Code culturele 

diversiteit. Daarom nodigen wij toekomstige collega’s met een andere culturele achtergrond van 
harte uit op deze vacature te solliciteren.  

Wij bieden jou: 
 

• Een contract voor bepaalde tijd; bij gebleken geschiktheid zal het contract worden omgezet 
naar onbepaalde tijd 

• Een inspirerende en creatieve werkomgeving 
• Salaris conform Horeca-cao 

Contact- en vacature informatie: 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen we graag met jou in contact.  

Mail je cv en motivatie naar vacatures@hnt.nl t.a.v. Jacqueline van Boheemen, HR-adviseur 
Meer informatie over de functie kan je opvragen bij Jacqueline van Boheemen, 070-3565315. 
 


