
Tijdelijke vacature wegens zwangerschapsverlof 
 
Start: 27 augustus 2018 tot en met eind januari 2019 
 
 
MEDEWERKER KASSA 
 
Theater Walhalla is een kleinschalig theater op Katendrecht met twee vlakke vloer zalen van 72 en 160 zitplaatsen en een 
productiehuis: Werkplaats Walhalla. Verspreid over deze zalen programmeert Walhalla zo’n 300 voorstellingen en 
concerten per jaar en vinden er jaarlijks tientallen (culturele) verhuringen plaats. Het theater is initiatiefnemer en 
medeorganisator van verschillende festivals zoals Nacht van de Kaap, Welkom Thuis Straattheater Festival en Kid 
Dynamite Jazz Festival. Theater Walhalla produceert ook eigen voorstellingen.  
Persoonlijk contact en gastvrijheid richting bezoekers, artiesten en technici staan hoog in het vaandel. De missie van 
Walhalla is om laagdrempelig te zijn. Theater Walhalla heeft een groep van 10 vaste medewerkers die wordt aangevuld en 
ondersteund door een enthousiaste groep (kassa)vrijwilligers. 
 
Dit betreft een tijdelijke vacature ter vervanging van het zwangerschapsverlof van onze collega. 
We zijn op zoek naar een kassamedewerker (M/V) voor 36 uur in de week. 
 
FUNCTIEPROFIEL:  
We zoeken een collega die zelfstandig en secuur kan werken en goed kan communiceren, omdat in deze functie het 
contact met publiek en kassavrijwilligers zo belangrijk is. Bovendien moet je open minded zijn, vriendelijk, betrokken, 
proactief, creatief en bovenal op een charmante manier volhardend en vasthoudend zijn.  
Onze voorkeur gaat uit naar iemand woonachtig in Rotterdam. 
 
KERNACTIVITEITEN: 
• Kaartverkoop, reserveringen  
• Klantafhandeling bij kaartverkoop en facturering 
• Inplannen van  kassavrijwilligers en contact onderhouden.  
• Data-invoer voorstellingen in het kaartverkoopsysteem 
• Up to date houden van de website  
• Opmaken borderellen  
• Aanleveren informatie kaartverkoop ten behoeve van de facturering 
• Coördinatie en onderhoud pinautomaten en kassa apparatuur 
• Organisatie van geldstromen bij festivals 
• Ondersteuning bij publiciteit en marketing 
• Stafdiensten bij voorstellingen 
 
FUNCTIE-EISEN:  
• MBO/HBO denk niveau 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Nauwkeurig en secuur kunnen werken 
• Affiniteit met kunst, cultuur en theater 
• Beschikbaarheid in avond i.v.m. voorstellingen en bereidheid om in enkele gevallen bij festivals een weekenddienst te 
draaien 
• Je beschikt over een BHV diploma of bent bereid deze te behalen 
• Je bent handig met de computer en het office pakket, kennis met de programma’s Stager en Wordpress zijn een pré 
 
WERVING EN SELECTIEPROCEDURE: 
Sollicitaties dienen uiterlijk vóór 31 mei 2018 binnen te zijn.  
De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 7 juni 2018.  
 
WIJ BIEDEN:  
Een fijne werkkring in een informele sfeer. Een baan waarin je je eigen verantwoordelijkheid krijgt.  
Een (freelance) aanstelling van 36 per week, voor een periode van 5 maanden. 
Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan een sollicitatiebrief met daarin je motivatie, CV en een   
foto per e-mail naar andrea@theaterwalhalla.nl  
Voor vragen en informatie kun je bellen naar 010-215.2276 
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