
 
 

  

 

Musis & Stadstheater Arnhem vormen samen het kloppend culturele hart van Arnhem. Concertzaal 
en theater. Musis is het huis voor muziek en het thuis van Het Gelders Orkest. Met meer dan 120 
concerten per jaar bieden we muziek in de breedste zin van het woord. Van klassiek tot pop. Van 
Bach tot Bauer. Musis is ook hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten, vergaderingen, 
productpresentaties en nog veel meer! Bij Stadstheater Arnhem ben je onderdeel van het beste wat 
cultuur te bieden heeft. De huisgezelschappen van het Stadstheater zijn Toneelgroep Oostpool en 
Introdans. Met bijna 3000 stoelen, verdeeld over 4 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 bedrijfsevenementen plaats op de twee locaties.  

Wij zoeken een  
 

Banqueting manager 
voor 36 uur per week  

 
met gevoel voor gastvrijheid en die affiniteit heeft met grootschalige (culturele) evenementen. 

 
Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden? 

 Je geeft leiding aan de horecamedewerkers. 
 Je stuurt tijdens concerten, voorstellingen en evenementen het horecateam functioneel aan. 
 Je zorgt, samen met je team, voor een optimale gastbeleving van onze bezoekers bij 

concerten, voorstellingen en evenementen. 
 Je biedt samen met jouw team een sublieme kwaliteit in dienstverlening.  
 Je zorgt voor een optimaal voorraadbeheer. 
 Je levert input aan de verbetering van bestaande systemen en procedures. 
 Je hebt een coördinerende en controlerende rol tussen afdelingen op operationeel gebied.  
 Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte roostering en een nauwkeurige urenregistratie. 
 Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 
Wat vragen wij?  

 Je bent een resultaat- en servicegerichte professional met MBO werk- en denkniveau.  
 Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante werk- en leidinggevende ervaring.  
 Je hebt een sociale en gastvrije persoonlijkheid en hebt een optimale gastbeleving hoog in 

het vaandel staan. 
 Je bent representatief, nauwkeurig en communicatief zorgvuldig. 
 Je hecht belang aan topkwaliteit en duurzaamheid.  

 
Wat bieden wij?  

 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 5).  
 Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het gratis bezoeken van een aantal 

voorstellingen/concerten. 
 
Speekt deze vacature jou aan? Stuur dan je CV en een motivatiebrief uiterlijk 18 augustus 2019 
naar: vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van Banqueting manager.  

Na 18 augustus a.s. zal de selectie plaatsvinden en de gesprekken worden gepland. 
 
 

Musis & Stadstheater Arnhem wil ieder mens op vele manieren in verbinding brengen met de rijkdom van kunst 
en cultuur en wat dit voor een ieder kan betekenen. Wij geloven dat cultuur je gelukkig maakt! 

 

Musis & Stadstheater Arnhem wil als werkgever net zo divers zijn als haar aanbod. Daarom nodigen we 
iedereen, van alle culturele/sociale achtergronden, uit om te solliciteren! 
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