De Toneelschuur

De Toneelschuur is een servicegericht theater, film- en productiehuis in het hart van
Haarlem. Zowel lokaal, regionaal als landelijk wil de Schuur een toonaangevende organisatie
zijn en een continue bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbreding van de
podiumkunsten. Wij presenteren professionele theater- en dansvoorstellingen van nieuwe
en meer gerenommeerde makers, zowel eigen producties als producties van grote en kleine
gastgezelschappen en de beste nationale en internationale films. De Toneelschuur is daarbij
een huis waar veel voorstellingen voor het eerst aan publiek getoond worden en hun
première beleven.
In 2018 werden in totaal 324 theatervoorstellingen in de twee theaterzalen en 3.542
filmvoorstellingen in de twee filmzalen voor een publiek van 213.338 bezoekers vertoond en
17 nationale theaterproducties gingen bij ons in première. De Schuur is een huis waar altijd
iets gebeurt, waar medewerkers, publiek en bespelers zich thuis voelen en graag
terugkomen.
De afdeling Kassa bestaat momenteel uit 10 parttime medewerkers en één Hoofd Kassa.
Het doel van de afdeling Kassa is een optimale dienstverlening aan ons publiek. Als
Medewerker Kassa zorg je voor de telefonische reserveringen en verkoop van toegangskaarten voor onze theater- en filmvoorstellingen en overige publieksactiviteiten. Je geeft
daarbij o.a. informatie aan het publiek over o.a. voorstellingen, kaartverkoop, kortingspassen
en helpt bij internetbestellingen.
De Toneelschuur is per direct op zoek naar een enthousiaste en gastvrije

Medewerker Kassa (oproepbasis)
Functieomschrijving
• Bedienen van het reserverings- en kassasysteem
• Uitgeven van toegangskaarten, gereedmaken van abonnementen
• Verstrekken van (tel/schriftelijke) informatie over gebouw en zalen, beschikbaarheid
kaarten, toegangsprijzen en tijden van voorstellingen
• Hulp verlenen bij internetbestellingen
• Ontvangen en te woord staan van bezoekers
• Tellen van kassa en zorgen voor afdracht van gelden
• Verrichten van administratieve taken t.b.v. bespreekbureau
Functie-eisen
• Representatief, betrouwbaar en servicegericht
• Collegiaal en communicatief vaardig
• Flexibel inzetbaar op dag/ avond en in het weekend, met een voorkeur voor
beschikbaarheid op de vrijdag.
• Bij voorkeur woonachtig in Haarlem
• heb je grote affiniteit met theater en film

Wat bieden we
We bieden je een veelzijdige functie op basis van een jaarcontract op oproepbasis.
De Toneelschuur biedt een inspirerende, informele werkomgeving in het centrum van
Haarlem, met een team van gedreven en enthousiaste medewerkers. Inschaling functie is
conform Cao Toneel en Dans. Daarnaast kent de Toneelschuur goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Contact- en vacature informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan telefonisch contact worden
opgenomen met Hermine Staal – Hoofd Kassa op tel. 023-5173905 of met Suzanna
Maarse – HR Adviseur op tel. 023-5173937.
De Toneelschuur streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de
beroepsbevolking met de aanwezigheid van mensen met verschillende etnische en culturele
achtergrond.
Spreekt deze vacature je aan dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief mèt cv uiterlijk
26 september a.s. via emailadres: suzanna@toneelschuur.nl.

