
 

 

 

 

Wij zoeken naar:  

Enthousiaste horecamedewerkers 
Vanaf september 2021 gaan we een theaterseizoen in dat mooier wordt dan ooit! 

Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die deel uit willen maken van ons 
gezellige horecateam. 

 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan? Lees dan snel verder! 

 

Wat je gaat doen: 

In je rol als horecamedewerker draait het maar om één ding: onze bezoekers een 
onvergetelijke theaterervaring bezorgen. Dat doe je door onze gasten een optimale service 
en horeca-ervaring te geven. Je werkt in een gezellige team met collega’s die net als jij van 
aanpakken houden en hart voor gastvrijheid en theater hebben. Hierbij is jouw uitstraling en 
motivatie belangrijker dan je horeca-ervaring. 

Als horecamedewerker bij De Storm: 

• Draai je bardiensten;  
• Neem je jassen aan in de garderobe; 
• Controleer je (soms) toegangskaarten; 
• Begeleid je bezoekers naar de zalen; 
• Pak je tijdens de horecadiensten de bijkomende werkzaamheden in de keuken  

(o.a. afwas / schoonmaak) aan; 
• Bespreken we samen welke uren je wilt én kunt werken. 

 

Wie wij zoeken: 

Een medewerker met een sprankelende persoonlijkheid. Spontaan, representatief en 
gastvrij, want je vertegenwoordigt in deze rol ons theater. Je steekt graag je handen uit de 
mouwen om onze gasten te helpen of bij te springen bij je collega’s. Daarbij durf je ook zelf 
het initiatief te nemen. In teamverband én zelfstandig weet je goed je weg te vinden bij jouw 
werkzaamheden in ons theater. Wij zetten graag het spotlicht op onze publieksservice en 
daarmee natuurlijk ook op jou! 

In deze functie ben je: 

• 18 jaar of ouder;  
• Minimaal 1 à 2 avonden per week beschikbaar; 
• Beheers je goed de Nederlandse taal; 



• Is het fijn als je al horeca-ervaring hebt, maar zeker geen vereiste:  
we leren je dit graag! 
 

Wat wij je bieden: 

• Een wel heel bijzondere werkomgeving; 
• Een uitstekende werksfeer in een leuk en gezellig team; 
• Mogelijkheden om door te groeien tot operationeel floormanager; 
• Overleg m.b.t. het aantal uren en de dagen die je kunt/wilt werken; 
• Marktconform salaris. 

 

Meer weten of solliciteren? 

Laat het ons weten via events@theaterdestorm.nl!  
Bellen mag ook: 0543-519285 (vraag naar Ineke). 
 

 


