
BEN JIJ...

MEDEWERKERS 
PUBLIEKSSERVICE

Theater de Stoep beschikt over alle mogelijke faciliteiten om bezoekers welkom te heten 
bij vele mooie, hilarische en avontuurlijke voorstellingen en evenementen. Ontmoeting staat 
centraal in ons theater. Of dat nu is bij één van de vele voorstellingen of tijdens een zakelijke 
bijeenkomst: ons theater biedt u de juiste ambiance. Het theater is een transparant gebouw 
en beschikt over twee theaterzalen, een theatercafé, VIP-foyer met bar, volledig geoutilleerde 
vergaderruimtes, twee ruime foyers, een artiestenfoyer en kleedkamers.  

WA
Gastgericht, representatief, gedreven en 

pro-actief?

Flexibel inzetbaar en minimaal twee 
diensten beschikbaar per week? Diensten 

vallen met name in de avonden en 
weekenden. 

Ervaren in het horeca vak?

Een super werkplek in Spijkenisse met heel 
veel gezellige collega’s! 

Uitdaging en afwisseling!

Flexibel in te delen werktijden.

Solliciteren? 
Pak je smartphone, camera of iets anders wat kan filmen. Neem een video op van jezelf 
waarin je vertelt wie je bent (naam, leeftijd, woonplaats, eventuele ervaring en wat je doet) en 
waarom jij die parel bent die wij zoeken… (max. 1 minuut).

WAAROM WERKEN
BIJ THEATER DE STOEP?

Salarisindicatie
Het loon van een medewerker publieksservice ligt tussen € 6,71 en € 9,59 bruto per uur 
(afhankelijk van leeftijd en ervaring).

Reageren
Stuur je sollicitatievideo en cv voor 30 augustus naar horeca@theaterdestoep.nl. Solliciteer je 
liever via de traditionele weg, mail ons dan je motivatiebrief inclusief foto en cv! 

Jij zorgt ervoor dat elke bezoeker een onvergetelijke avond heeft! Als medewerker 
publieksservice neem je jassen aan in de garderobe, controleer je kaartjes, wijs je plaatsen 
aan in de zaal, tap je een biertje, bak je een bitterbal en maak je een praatje met de bezoekers 
tijdens een voorstellingsavond of evenement! 

Houdt alvast rekening met de volgende data: 
3 september (avond)  Speed daten met je eventuele nieuwe collega’s
4 & 6 september    Nader kennismakingsgesprek 
11 september (avond)   Gastvrijheidstraining
17 september (avond)  Interne trainingsavond 


