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.
Voor het nieuwe theaterseizoen dat start in september is Jeugdtheater Hofplein Nesselande op zoek
naar:

Gastvrouw/-heer, 25 zaterdagen van september tot en met april

Vijfentwintig zaterdagen in het seizoen maken wij van basisschool Passe Partout ons thuis; een
bruisende Theaterschool waar iedereen in de leeftijd van 6 t/m 26 jaar theatertrajecten kan volgen.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en ondernemende gastvrouw/-heer voor deze locatie die op zaterdag
van 9.30 tot 15.45 uur in de maanden september t/m april zorgt voor een plezierige theaterdag en het
gezicht van de locatie is. De gastvrouw/-heer zorgt dat de dag op rolletjes loopt. Als ouders of
deelnemers vragen hebben, staat de gastvrouw/-heer voor hen klaar. Samen met de theatercoaches
is de gastvrouw/-heer verantwoordelijk voor materialen en verschillende ruimtes in het gebouw.
Daarnaast worden lichte administratieve werkzaamheden uitgevoerd.
Onze gastvrouw/-heer:
• gastvrij;
• is organisatorisch sterk;
• heeft een hands-on mentaliteit;
• is flexibel en kan zelfstandig werken;
• is goed in de omgang met kinderen en jongeren;
• heeft affiniteit met theater;
Wij bieden:
Wij bieden een afwisselende baan bij een dynamisch Jeugdtheater, met gedreven collega’s en zeer
enthousiaste deelnemers. Salaris: € 1.645,00 bruto per maand bij een volledige aanstelling van 40 uur
per week.
Contact en vacature informatie
Bent u onze nieuwe gastvrouw/-heer van Jeugdtheater Hofplein? Reageer dan uiterlijk zondag 15
september 2019. Stuur uw motivatiebrief met CV naar Robert Stolk, r.stolk@jeugdtheaterhofplein.nl.

