
 

 

Organisatie: De Krakeling Functie: medewerker bespreekbureau 
Plaats:  Amsterdam  Omvang: oproep 
Start: zsm 
Sluitingsdatum: 1-12-2017  

	
De Krakeling is het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het hart van Amsterdam. In De 
Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er 
voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 17 jaar. Wij werken vanuit de overtuiging dat je 
van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, blijer en wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling 
voorstellingen die de verbeelding prikkelen, het inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling van een eigen 
mening stimuleren. De Krakeling is er voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. 
 
De Krakeling zoekt op korte termijn een Medewerker Bespreekbureau 
 
In deze functie ben jij het visitekaartje van De Krakeling. Je beantwoordt de mail en de telefoon, neemt 
reserveringen aan, geeft informatie over voorstellingen en verkoopt kaarten aan de kassa. Je vindt het leuk om 
onze (toekomstige) bezoekers advies te geven over de te bezoeken voorstellingen. Vind jij het net zo belangrijk als 
wij om onze bezoekers gastvrij te ontvangen en hen de perfecte middag/avond uit te geven? Dan zoeken wij jou.  
 
Wij zoeken iemand die: 

- Affiniteit heeft met (jeugd)theater 
- Minimaal 2 dagen per week beschikbaar is (vooral in de avond en in het weekend) 
- Bij voorkeur ervaring heeft binnen een gastvrije omgeving bijvoorbeeld binnen een receptieteam of 

frontoffice functie 
- Bij voorkeur woonachtig in Amsterdam 

 
Jouw kwaliteiten: 

- Je bent gastvrij en servicegericht 
- Je bent klantvriendelijk, zorgvuldig, stressbestendig en flexibel 
- Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
- Je kunt goed overweg met MS Office 

 
Wij bieden: 

- Een leuke, afwisselende baan in een enthousiast en betrokken team 
- Een informele en creatieve werkomgeving 
- De mogelijkheid om verschillende jeugd- en jongerenvoorstellingen te bezoeken 
- Een oproepcontract en salariëring conform cao Nederlandse Podia, schaal 3 min. €1699,- bruto en max 

€2282,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. 
 

Interesse? 
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan vóór 1 december jouw motivatie en cv naar Marleen Lamers, zakelijk 
manager: mlamers@krakeling.nl. 
 
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Sterre Dijkstra, kassa – en 
bureaumedewerker: sterre@krakeling.nl / 020-6253284 
 
De Krakeling heeft een droom. Wij willen graag bij alle voorstellingen, in de zaal én op het toneel, maar ook in ons 
personeelsbestand een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking zien. Vandaar dat wij Amsterdammers met een 
dubbele culturele achtergrond nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren. 
 
www.krakeling.nl  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


