
 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en multifunctionele: 

Medewerker publieksservice en horeca 

Als medewerker publieksservice en horeca ben je het gezicht van de Deventer Schouwburg. Jij zorgt 

ervoor dat alle gasten een optimale service ervaren. Je voert diverse gastgerichte activiteiten uit zodat 

de culturele en commerciële evenementen als gepland verlopen en er een optimale omzet wordt 

behaald. Je bereidt evenementen en activiteiten voor; het klaarzetten van middelen en het bijvullen van 

voorraden in de foyers, achter de bar en in de keuken. Je neemt bestellingen op, bereidt en serveert 

dranken, versnaperingen en spijzen en serveert deze uit of staat in de garderobe. Je verwerkt de 

bestellingen van de horeca in het kassasysteem, rekent af met gasten en zorgt voor de correcte afdracht 

van geld en omzetten. Je ruimt de werkruimtes en foyers op en houdt deze schoon. Je wordt 

functioneel aangestuurd door en rapporteert aan, de Floormanager. Je valt onder de 

eindverantwoording van de Manager Front of House.  

Als Horecamedewerker in de Deventer Schouwburg ben je minimaal 17 jaar en flexibel inzetbaar. 

 

Wat ga je doen? 

• Jij bent het visitekaartje voor alle gasten tijdens een voorstelling of evenement 

• Bar werkzaamheden. Denk hierbij aan drankjes uitserveren en bar netjes houden 

• Foyers klaarzetten voor vergaderingen of bedrijfsfeesten 

• Jij zorgt voor een nette, veilige en gastvrije omgeving voor de gasten 

• Overige werkzaamheden die horen bij een horecamedewerker binnen een theater 

 

Wat verwachten wij van jou? 

Je bent minimaal 2 á 3 avonden beschikbaar. Woonachtig in Deventer of directe omgeving. Je kan 

goed samen werken, bent gastvrij, enthousiast en stel je hoge doelen aan kwaliteit. Je bent niet bang 

om je handen uit de mouwen te steken. Daarnaast vind je het leuk om in een theater te werken.  

 

Wat bieden wij? 

Een veelzijdige bijbaan met een goede werksfeer en een leuk horecateam. Flexibele uren en een salaris 

volgens Nederlands Podia Cao. 

 

Hoe solliciteer je? 

Heb jij vragen over deze functie? Neem dan contact op met Monique Voorhorst. Solliciteren kan via 

monique@deventerschouwburg.nl. Voor meer informatie over de Deventer Schouwburg kijk je op 

www.deventerschouwburg.nl. 
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