
Over ons
Theater Walhalla in de wijk Katendrecht heeft drie zalen: 
Kantine Walhalla (172 stoelen), Kleine Walhalla (72) 
en Werkplaats Walhalla (100). We organiseren per jaar 
meer dan 300 voorstellingen, die over het algemeen heel 
toegankelijk, eigenzinnig, verrassend en lekker Rotter-
dams zijn. Van grappige jeugdvoorstellingen, cabaret en 
mooie theaterconcerten tot hedendaagse spoken word 
of producties met schurende thema’s, die nodig zijn om 
verteld te worden. In de Werkplaats krijgen (jonge) thea-
termakers de ruimte zich te ontwikkelen. Het theater is 
door zijn intieme sfeer zeer geliefd bij zowel bezoekers 
als artiesten. 
Rondom de theaterprogrammering zijn de zalen te huur 
voor allerlei soorten events: congressen, seminars, brain-
storms, presentaties, eindejaarsbijeenkomsten, vergade-
ringen, tv-opnames, borrels, bedrijfsfeesten, diners en ga 
zo maar door. Voor deze speciale evenementen zijn we op 
zoek naar een assistent voor de afdeling Verhuur.

Wie ben je en wat ga jij doen? 
Je werkt graag samen en bent een praktische en vooral 
proactieve regelaar. Je bent ondernemend, commercieel, 
je haalt eer uit je werk en kunt goed grenzen aangeven. 
Servicegerichtheid is jouw tweede naam en je weet de 
eigenheid van Theater Walhalla te vertalen naar een 
goede sfeer. Op de werkvloer ben je het gezicht van de 
organisatie en het eerste aanspreekpunt. Naast dat je 
ervaring hebt in de horeca of evenementenbranche, ben 
je flexibel in te zetten in de week (ook weekenden en 
avonden), ben je handig met de computer en kun je cre-
atief en oplossend denken. Je assisteert jouw collega’s in 
het maken van offertes en het naleven van de afspraken 
met de klant. 
De genoemde competenties zijn richtlijnen. Heb je an-

dere competenties die jou onze geschikte kandidaat ma-
ken? Laat je dan niet tegenhouden om je aan te melden. 
Wij laten ons graag verrassen!

Wat bieden wij?
Wij bieden een interessante baan in een informele sfeer 
waarin je jouw talenten kunt benutten en waarin je een 
bijdrage levert aan een inclusief werkklimaat. Walhalla 
is een creatieve werkplek met de mogelijkheid tot het be-
zoeken van onze voorstellingen. Op jaarbasis krijg je 25 
vakantiedagen bij een 40-urige werkweek. Er is een goede 
pensioenregeling. Je aanstelling is in eerste instantie voor 
een periode van 7 maanden met uitzicht op verlenging 
bij wederzijds plezier. Salaris is o.b.v. de CAO Nederland-
se Podia aan de hand van leeftijd en ervaring.

Solliciteren?
Walhalla vindt het belangrijk om op de werkvloer een 
diversiteit aan mensen te hebben, vanuit achtergrond, 
ervaring, leeftijd, gender, seksuele voorkeur en karak-
ter. Wij willen dat jij je prettig en veilig voelt, waar je 
dan ook in gelooft en van wie je ook houdt. We streven 
ernaar dat je jouw talenten verder kunt ontwikkelen in 
een open, veilige en inclusieve werkomgeving. Wij moe-
digen iedereen van alle leeftijden aan om te reageren op 
deze vacature, maar juist ook als jij een andere culturele 
achtergrond hebt dan de Nederlandse. 
Voor vragen en informatie over de functie kan je contact 
opnemen met Caroline Lorenz via caroline@theaterwal-
halla.nl of 010-2152276. Stuur een sollicitatiebrief met 
daarin je motivatie en cv (liefst met foto) per e-mail naar 
Roxanne Broekhuizen; roxanne@theaterwalhalla.nl. 
Sluitingsdatum: 14 oktober 2022
 

Hopelijk tot snel!

Theater Walhalla zoekt per 1 november 2022 een
Assistent Verhuur (M/V/X)

voor 24 uur (flexibel over de week verdeeld)


