Musis & Stadstheater Arnhem is het huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem.
Concertzaal en theater. Met bijna 3000 stoelen, verdeeld over vier zalen, zijn we aanjager van cultuur in Arnhem
en omgeving. Jaarlijks stappen circa 175.000 gasten bij ons over de drempel. Per jaar vinden er ruim 450
concerten, voorstellingen en evenementen plaats op de twee locaties. We bieden klassiek én pop, daarnaast is
Musis hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten, vergaderingen en productpresentaties. In het Stadstheater
programmeren we theater, dans en cabaret. Het theater sluit in het najaar van 2023 voor een omvangrijke
renovatie. De komende jaren programmeren we daarom in Musis en op andere locaties in de stad.

Wij zijn op zoek naar een

Portier
voor gemiddeld 12 uur per week.
Het aantal uren per week zal afhankelijk zijn het aantal concerten en voorstellingen.

Wat ga je doen?
 Je opent en bewaakt de hoofdingang/artiesteningang van Musis en het Stadstheater.
 Je ontvangt bezoekers en heet deze van harte welkom.
 Je staat bezoekers vriendelijk te woord en voorziet hen van informatie.
 Daar waar nodig, help je bezoekers, zoals het wijzen van de weg, ondersteuning bieden bij het
traplopen, etc.
 Je leidt de bezoekersstroom in goede banen.
 Je signaleert problemen, onregelmatigheden etc. en geeft dit door aan de dienstdoende
leidinggevende.
 Je ziet toe op het gedrag van de bezoekers in relatie tot de huisregels.
Wat neem jij mee?
 Enige werkervaring in de gastvrijheidsbranche.
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 Uiterst vriendelijk en sociaal in de omgang.
Wat bieden wij jou?
 Een uitdagende functie in een veranderende omgeving.
 Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar, met intentie tot verlenging.
 Een passend salaris conform de cao Nederlandse Podia (schaal 1).
 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan je cv met een korte motivatie uiterlijk 18 november 2022 naar:
vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van de functie waarop je solliciteert.

Het is onze overtuiging dat een divers team inspireert en bijdraagt aan de rijkdom van kunst en cultuur, voor en achter de schermen.
Medewerkers met verschillende achtergronden, denkwijzen, kwaliteiten en inzichten vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zo halen
wij het beste in elkaar naar boven en verbinden wij ons met de stad, haar inwoners en omgeving.

