
 

 

 

 

Posttheater zoekt een  

Medewerker Horeca 

 

Organisatie: Posttheater| Plaats: Arnhem | Termijn: per direct| Omvang: ca. 1 á 2 avonden per week 

_________________________________________________________________________________ 

Centraal in Arnhem, achter het Velperpoortstation ligt het Posttheater. Hét cabaretpodium van het 

Oosten waar alle bekende cabaretiers als Patrick Laureij, Guido Weijers, Van der Laan & Woe en 

jonge talenten graag optreden. Met wekelijks ruim vijf voorstellingen hebben wij altijd leuk en vrolijk 

publiek over de vloer. 



 

 

 

 

Als theater- horecamedewerker ben jij het visitekaartje van het Posttheater.  Je vindt het leuk om 

onze theaterbezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

 

Wat kunnen wij jou bieden naast het werken in het leukste theater van Arnhem? 

Je gaat werken in een prettige werkomgeving met een informele werksfeer in een klein en hecht 

team. Deze baan bevat afwisselende werkzaamheden; je houdt je voornamelijk bezig met het 

uitserveren van dranken tijdens de voorstellingsavonden, maar je verzorgt ook complete 

evenementen. Je voert voorbereidende werkzaamheden uit en houd werkruimtes zoals de Foyer, bar 

en keuken schoon. Uiteraard word je ruim van tevoren ingeroosterd en is er de mogelijkheid om 

leuke voorstellingen te zien. Wie wil dat nou niet?  

 

Heb jij affiniteit met horeca en werk jij graag in een culturele omgeving? Kom ons dan versterken! 

Wij zijn namelijk per direct op zoek naar een nieuwe collega.  

Wij vragen een hoge mate van zelfstandigheid, een gemotiveerde professionele instelling, maar ook 

vanzelfsprekende klantvriendelijkheid naar onze (vaste) theaterbezoekers. Horeca-ervaring is niet 

vereist, wij leren jou snel de kneepjes van het vak. Je draait de eerste diensten altijd met een andere 

horecamedewerker voordat je zelfstandig avonden draait. Wel vragen wij een brede beschikbaarheid 

op de vrijdag- en zaterdagavonden. Ben je ook overdag beschikbaar bij verhuringen dan ben jij de 

ideale kandidaat. Ons theaterseizoen loopt van eind augustus t/m begin juli, tijdens de Kerst- en 

zomervakantie is het theater gesloten.  

 

Ben je woonachtig in of rondom Arnhem en past dit bovenstaande profiel bij jou? Stuur dan jouw CV 

en een korte motivatie onder vermelding van vacature Medewerker Horeca naar Tessa Valkenburg - 

tessa@posttheater.nl  
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