De Deventer Schouwburg presenteert en bevordert podiumkunsten in al haar verschijningsvormen en
biedt hiermee schoonheid, emotie, vermaak en verdieping aan een groot en breed publiek uit Deventer
en (ver) daarbuiten.
Heb je een passie voor Gastvrijheid en affiniteit met theater? En wil jij meewerken aan een bruisende
Schouwburg? Wij zijn op zoek naar:
Vrijwilligers
(minimaal 1 dag per week beschikbaar)
Met jouw enthousiasme en vriendelijkheid lever je een belangrijke bijdrage aan een onvergetelijke
uitgaansbeleving van onze gasten. Je bent het visitekaartje van de Deventer Schouwburg en zorgt
ervoor dat onze gasten en artiesten goed worden begeleid en met open armen worden ontvangen. Als
vrijwilliger ben je één van de schakels op de vloer om alles tot in de puntjes te verzorgen samen met je
collega’s.

Qua werkzaamheden kun je denken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastenregistratie
Garderobewerkzaamheden
Begeleiden van gasten naar de zaal of foyer
Begeleiden schoolvoorstellingen
Begeleiden ArtEZ voorstellingen
Begeleiden van groepen tijdens arrangementen
Begeleiden van minder –en/of invaliden
Gastheer/-vrouw voor onze artiesten in de artiestenfoyer
Allerhande hulp bij producties of werkzaamheden (bijv. verspreiden drukwerk in de stad,
assisteren bij producties) Praktische informatie

Ons theater is gesitueerd aan de rand van het centrum van de mooie Hanzestad Deventer. Nabij het
station en met meerdere parkeergarages. Onze voorstellingen zijn meestal in de avond en vaak in het
weekend maar ook door de week zijn er projecten waarop vrijwilligers ingezet worden. We werken
soms meerdere shifts achter elkaar en wisselen dan ook van rol.
Bij de Deventer Schouwburg vinden we iedereen uniek. Dat zie je in alles wat wij doen en dus ook in
ons aanname beleid.

Wat heb je nodig om bij ons aan de slag te gaan
•
•
•
•
•
•

Je hebt liefde voor het theater
Je hebt een open toegankelijke houding en beschikt over inlevingsvermogen
Je bent vriendelijk en ziet er goed verzorgd uit
Je hebt een passie voor hospitality en doet er alles voor om onze gasten blij maken
Je bent nieuwsgierig en leergierig
Je bent minimaal 1 x per week beschikbaar voor de periode van minimaal 1 jaar

Wij bieden
•
Een heel gezellig team
•
Hospitality gerelateerde workshop 1 x per jaar
•
De mogelijkheid om naar een voorstelling te gaan mits deze niet uitverkocht is
•
1 x per jaar personeelsfeest
•
Kerstborrel

Kortom, ben jij die leuke vrijwilliger die ons gezellige team komt versterken?
Stuur je CV met motivatiebrief naar onze Coördinator Horeca, christel@deventerschouwburg.nl.
Hopelijk tot ziens!

