Receptiemedewerker (18-20 uur)
Word jij het gezicht van Stichting Cultuurhuis Hoogeveen?
Theater De Tamboer en Het Podium vormen samen de Stichting Cultuurhuis Hoogeveen. Het
theater bestaat inmiddels al meer dan 50 jaar en samen met het poppodium kan een breed
publiek elk seizoen genieten van een zeer aantrekkelijk cultureel programma. Ook bedrijven en
organisaties weten ons te vinden als ideale locatie voor vergaderingen en evenementen. Met
vele events het gehele jaar door, trekt het bezoekers uit Hoogeveen en de wijde omgeving.
Als aanvulling op onze activiteiten zijn we per direct op zoek naar een
receptiemedewerker.
Als receptiemedewerker ben je het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van onze organisatie.
Of het nu een bezoeker is voor een voorstelling, concert of vergadering, je geeft iedereen een
warm welkom en behandelt alle voorkomende vragen. Gedurende de werkdag neem je de
telefoon op en voer je kassa- en administratiewerkzaamheden uit voor de gehele organisatie.
Geen dag is hetzelfde, dus deze functie biedt en vraagt flexibiliteit en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat ga je doen?
Als receptiemedewerker ben je verantwoordelijk voor:
- de ontvangst van theater- en podiumgasten en zakelijke relaties;
- het verstrekken van informatie en wegwijs maken van bezoekers in het pand;
- kaartverkoop via het reserveringssysteem en alle bijbehorende kassahandelingen;
- het binnenkomende telefoon-, post- en emailverkeer voor De Tamboer en Het Podium;
- secretariële werkzaamheden en overige ondersteunende werkzaamheden voor de organisatie.
Wat neem jij mee?
- ervaring met receptiewerk, telefoonbeantwoording en klantcontact;
- je bent sociaal, proactief en voelt je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
receptie;
- je hebt een positieve, enthousiaste, representatieve uitstraling;
- je hebt minimaal MBO niveau;
- je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- je bent flexibel inzetbaar in verband met onze activiteiten in het weekend en de avonduren;
- het is een pre als je woonachtig bent in Hoogeveen of omgeving.
Dit bieden wij jou!
- een afwisselende baan in een nieuwe functie waar je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief;
- een inspirerende, levendige, informele werkomgeving;
- afhankelijk van je werkervaring en opleiding geldt een inschaling op schaal 4 van de CAO
Nederlandse podia.
Past deze functie bij jou?
Stuur je motivatie en CV zo spoedig mogelijk naar vacature@detamboer.nl ter attentie van de
heer P.B.J. Rebers. Ook bij vragen graag alleen contact opnemen via bovenstaand emailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

