Vacature medewerker Verhuringen voor Theater Walhalla
Ter inleiding
Theater Walhalla is een kleinschalig podium op Katendrecht. Het is een
laagdrempelig theater met een hoge culturele en artistieke kwaliteit. De
ruim 250 voorstellingen en vele verhuringen per jaar worden goed bezocht
en het theater spreidt vanaf de oprichting een sterk cultureel
ondernemerschap ten toon.
Het theater bestaat uit vier locaties gesitueerd op en rond het Deliplein.
1) Theater Walhalla werd geopend op 1 september 2008 en heeft een capaciteit van 80 zitplaatsen
(plus kleine bar).
2) Kantine Walhalla werd geopend in oktober 2014 en is gevestigd in een oude havenkantine met op
de eerste verdieping de theaterzaal met een capaciteit van 160 zitplaatsen en een kleine bar.
3) Op de begane grond een Foyer/Café (FC Walhalla) met 120 zitplaatsen en een buitenterras.
4)) In 2018 is Werkplaats Walhalla geopend. Een repetitieruimte/theaterzaal geschikt voor try-outs
met een capaciteit van 100 zitplaatsen gevestigd in een voormalige gymzaal van een basisschool.
Medewerker Verhuringen
De medewerker die wij zoeken is servicegericht en weet de eigenheid van Theater Walhalla te
vertalen naar een goede sfeer tijdens verhuringen. Je bent eindverantwoordelijk voor alle activiteiten
binnen de organisatie die te maken hebben met verhuringen van de zalen en zorgt voor de meest
gastvrije en juiste omgang met de klanten en hun gasten. Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in de
horeca, kunt goed leidinggeven, organiseren en communiceren, bent ondernemend en commercieel
onderlegd, handig met de computer, maakt offertes en draaiboeken, je kan creatief oplossend
denken en je werkt zelfstandig. Je bent verantwoordelijk voor de commerciële exploitatie,
bestellingen, het maken van offertes en het naleven van de afspraken met de klant. Je ziet wat nodig
is om verbeteringen en vernieuwing door te voeren en kijkt hoe je dit kunt realiseren. Je hebt een
drive om steeds een stap verder te gaan. Je voert in samenwerking met de artistieke leiding en
bedrijfsleiding de acquisitie van de verhuringen.
Benodigd voor deze functie is een relevante opleiding op MBO-plus of HBO niveau. Je bent in het
bezit van diploma’s Sociale Hygiëne en BHV, of bereid dit zo snel mogelijk te halen.
Taakomschrijving
 Het aannemen van verhuringen
 Meedenken met de klant over de invulling van de verhuring
 Het maken van offertes
 Samenspraak met de programmeur over de agenda’s van de zalen
 Rondleiden van potentiële klanten
 Het maken van draaiboeken en het briefen van collega’s
 Administratie en facturering van de verhuringen
 Planning personeel
 Wekelijkse overleg en samenwerken met afdeling horeca
 Aannemen en begeleiden van een stagiair



Bekend met het planningsprogramma Stager of welwillend dit te leren

Wat bieden wij:
Een fijne werkkring in een informele sfeer. Een baan waarin je je eigen verantwoordelijkheid krijgt en
waar nieuwe ideeën zeer welkom zijn en je kansen krijgt die nieuwe ideeën uit te proberen. Een
aanstelling van 24 uur per week, voor in eerste instantie een periode van 7 maanden. Met uitzicht op
verlenging en vervolgens een vaste baan, met doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.
Werving en selectieprocedure:
Sollicitaties dienen uiterlijk binnen te zijn voor zaterdag 1 september.
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van september. Voor geschikte
kandidaten uit de eerste ronde volgt in de tweede week een vervolggesprek.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur dan een sollicitatiebrief met daarin je motivatie, C.V. met
foto per e-mail naar Harry-Jan Bus; harry-jan@theaterwalhalla.nl
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Esther, door te mailen naar
esther@theaterwalhalla.nl of te bellen naar 010-215.22.76. Tussen 13 juli en 25 augustus zijn we
gesloten.

