
 
 
 
 
 
 
 
 
Het doel van Jeugdtheater Hofplein is professioneel theater maken door en voor kinderen en jongeren. 
Hofplein wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren met theater in aanraking laten komen. Ons motto is: 
verbeeld, verrijk, verwonder. En dat doen we met theater in vele verschijningsvormen.  
Hofplein begeeft zich zowel binnen- als buitenschools in alle onderwijsniveaus. Naast het verzorgen van 
theatertrajecten en het maken van voorstellingen met deelnemers in de vrije tijd en leerlingen en studenten in 
het regulier onderwijs, verzorgt Jeugdtheater Hofplein i.s.m. LMC en Albeda opleidingen op Mavo-, Havo-, 
Vwo- en Mbo-niveau.  

 
De afdeling Theater en Publiek zoekt per 1 september 2019 een: 

Medewerker Publieksservice 
(oproepcontract) 

 
De afdeling Jeugdtheater verzorgt theaterprogramma’s voor kinderen en jongeren vanaf 2 jaar. Met 
theatertrajecten op 13 locaties en verschillende voorstellingen in onder andere het Hofpleintheater bereiken 
we ruim 4.000 deelnemers en 52.000 bezoekers. De afdeling Publieksservice is de spil van de organisatie. 
Samen met 6 collega’s zorg je voor alle collega’s, studenten, leerlingen en gasten. Het ene moment ben je bezig 
met inschrijvingen voor theatertrajecten, het andere moment ontvang je bezoekers voor een voorstelling. Met 
al jouw enthousiasme zorg je ervoor dat iedereen tevreden is en blijft. Gelukkig ben je gastvriendelijk en vrolijk, 
dus dat moet helemaal goed gaan komen.  
 
Takenpakket 

- Werkzaamheden als receptionist/telefonist 
- Telefonisch, per mail en mondeling informatie verstrekken over voorstellingen, trajecten en 

opleidingen 
- Maken van reserveringen, verkoop van kaarten en zorgen voor betalingen rondom 

voorstellingen/presentaties 
- Wegwijs maken van publiek en medewerkers 
- Ontvangst op representatieve wijze van bezoekers aan de balie 
- Zorgen voor tijdige afhandeling van post 
- Verzorgen van mailingen 
- Printen van leerling- en medewerkerspassen 
- Beheren van kantoorartikelen en zorgen voor het op peil blijven van de voorraden 
- Zorgen voor beheer van studio- en lokaalsleutels 
- Administratie van ziekmeldingen of van leerlingen die te laat komen 
- Overige administratieve werkzaamheden 

 
We vragen 

- Je bent representatief 
- Je hebt een open, vrolijke en gastvriendelijke uitstraling 
- Je bent flexibel 
- Affiniteit met theater, kinderen, jongeren en onderwijs 
- Uitstekende vaardigheden in Word en Excel 
- Nauwkeurig kunnen werken en rekenkundig inzicht 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- Woonachtig te Rotterdam of in de directe omgeving 
- Bereid om onregelmatig en ook in het weekend te werken 

 
 



Wij bieden 
- Werkzaamheden in een inspirerende werkomgeving 
- Mogelijkheid om gratis alle voorstellingen en presentaties te bezoeken 
- Energieke werkplek met voldoende afwisseling 
- Dienstverband op oproepbasis 

 
Sollicitatieprocedure 
Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief eventueel met cv vóór 19 augustus 2019 naar 
j.landman@jeugdtheaterhofplein.nl t.a.v. Jeroen Landman. Gesprekken zullen gepland worden in de week van 
26 augustus.  
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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