Posttheater zoekt een
Vrijwilliger Kassa (m/v)
Geplaatst op 07/02/2019
Organisatie: Posttheater | Werkzaamheden:
kassawerkzaamheden | Termijn: z.s.m. | Plaats:
Arnhem | Omvang: variërend van ca. 2 – 4 uur per
maand| vrijwilligersvergoeding |

_________________________________________________________________________________
Centraal in Arnhem, achter het Velperpoortstation ligt het nostalgische en knusse Posttheater.
Het programma richt zich op cabaret en stand-up comedy. Het Posttheater is hét cabaretpodium van
het Oosten waar bekende cabaretiers en jonge talenten graag optreden. Het is een theater met een
grote, kleine en een repetitie zaal gevestigd in een monumentaal pand aan de Rosendaalsestraat.
Wij zoeken een:

Vrijwilliger Kassa (m/v)
Als kassamedewerker ben jij het visitekaartje van onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor
het leveren van een optimale service naar onze theatergasten om hen zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Je houdt je voornamelijk bezig met de kaartverkoop, inname bonnen en het te woord staan van
onze bezoekers.
Wij zoeken:
•
•
•

•
•

enige handigheid met computers
beschikbaarheid in de maanden september t/m mei (tijdens de Kerst- en zomervakantie is
het theater gesloten)
beschikbaarheid in de avonduren en weekenden (vnl. op vrijdag en zaterdag).
Het gaat om ca. 1 à 2 kassadiensten per maand, deze worden een maand van tevoren
ingepland op basis van jouw beschikbaarheid.
een professionele instelling
enthousiast, gemotiveerd en klantvriendelijk

•
•
•

pro actief en zelfstandig
goede beheersing van de Nederlandse taal
woonachtig in of rondom Arnhem

Wij bieden
•
een vrijwilligersvergoeding
•
de mogelijkheid om leuke voorstellingen bij te wonen
•
een informele werksfeer in een enthousiast, klein team
•
een unieke werkomgeving
•
goede werkervaring voor op je CV

Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw NAW-gegevens en een korte motivatie onder vermelding van
Vrijwilliger Kassa naar info@posttheater.nl
Nog vragen? Bel dan naar 026 - 44 63 554 (dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur).

