
 
 
 
Musis & Stadstheater Arnhem is een dynamisch bedrijf dat steeds in ontwikkeling is. Daarbij groeit  
de diversiteit in het aanbod dat we bieden aan onze gasten. Zo vinden er concerten, voorstellingen, 
dansevenementen, bedrijfsfeesten, vergaderingen, congressen en vele andere evenementen plaats.  
Op professionele en enthousiaste wijze dragen wij bij aan de beleving van het bezoek van onze 
gasten. Gastvrijheid, verbinden, cultuur en passie voor de horeca zijn onze kernbegrippen. 
 

Om ons horeca team te versterken, zoeken wij vanaf vanaf 1 september 2022: 
 

Horeca medewerkers  
voor de bediening en de garderobe (oproepkrachten) 

 
Tijdens de diverse evenementen werk je in het Stadstheater of in Musis. Je bent het visitekaartje van  
de dag en je weet de gasten telkens weer opnieuw te verrassen. Jij maakt de gast-vrijheidsbeleving 
compleet: servicegerichtheid en persoonlijke aandacht staan hierbij centraal!  
 
De werkzaamheden zijn erg divers: bij voorstellingen sta je achter een bar, serveer je drankjes of je 
scant bij binnenkomst de tickets van de gasten. Je kunt ook worden ingezet bij congressen, borrels en 
diners waarbij, naast barwerkzaamheden, het uitserveren van drankjes, kleine gerechten en 
begeleiding bij diner/buffetten ook bij de werkzaamheden horen. Vanzelfsprekend houd je de bar en  
de overige ruimtes schoon zodat de volgende dag er weer optimaal gestart kan worden met een mooi 
evenement.  
 
Bij de garderobe ben je het eerste aanspreekpunt. Je verwelkomt de gast met een stralende lach, 
neemt jassen in bewaring en je zorgt voor een snelle afhandeling bij het weggaan van de gast.  
 
Wat vragen wij?  

 Dat je minimaal 2 diensten per week inzetbaar bent. 
 Flexibiliteit, zowel voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden als werktijden  

(overdag, avonduren, weekenden, feestdagen, vakanties). 
 Bij voorkeur enige ervaring in de Horeca.  
 Gastgerichtheid, pro activiteit en communicatief vaardig. 
 Dat je niet afhankelijk bent van het openbaar vervoer i.v.m. late werktijden. 

 
Wat hebben wij jou te bieden?  

 Salaris conform cao Nederlandse Podia.  
 Afwisselende werkzaamheden.  
 Gezellige en enthousiaste collega’s.  
 Leuke secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
 

Enthousiast geworden? Stuur dan je cv met een korte motivatie naar:  
vacature@musisenstadstheater.nl onder vermelding van ‘Horeca medewerker’. 

 
 
In de zomerperiode zijn er nauwelijks activiteiten in Musis of het Stadstheater. Veel collega’s genieten 
in die periode van hun welverdiende vakantie. Het kan dan ook zijn dat je niet direct een reactie van 

ons krijgt op je sollicitatie. Maar dit wordt zo snel mogelijk na de vakantie opgepakt! Dus we hopen dat 
je even geduld hebt en ben je nog steeds enthousiast!  
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