
Representatief, goede contactuele eigenschappen en een klantgerichte opstelling
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Uitgebreide kennis en ervaring met windows-applicaties en MS-office
Bereid zijn tot het volgen van trainingen
Flexibel, gastvrij en nauwkeurig
Stressbestendig en probleemoplossend vermogen

Als Portier ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers. Jouw gezicht straalt als gasten binnenkomen en jij wordt gelukkig
als je ze kan helpen met hun vraag of reservering. Geen dag is hetzelfde. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebouw
gedurende voorstellingen en evenementen. Je draagt zorg voor een representatieve uitstraling van de ontvangsthal. Je controleert
de toegangskaarten van onze bezoekers. Je bedient de telefooncentrale, toegangsdeuren en diverse installaties
(lift/alarm/verlichting) en verricht eenvoudig technisch onderhoud. Kortom, jij zorgt er mede voor dat een bezoek aan het
Munttheater een positieve ervaring is.

Wij ontvangen je brief met motivatie en begeleid met CV graag uiterlijk 31 maart 2023 per e-mail op sollicitatie@munttheater.nl 
o.v.v. “vacature portier”.

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich thuis voelen bij het Munttheater. Wij onderschrijven de Code Culturele Diversiteit en
streven naar een inclusieve organisatie. Ieder talent is welkom, ongeacht afkomst, leeftijd, gender, seksuele geaardheid of
arbeidsgeschiktheid. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw persoonlijkheid en hoe jij ons team kunt versterken. 

Een functie in een dynamische werkomgeving, met een bevlogen, collegiaal team. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring in
overeenstemming met de functie en cao van Nederlandse Podia (www.caonederlandsepodia.nl), schaal 3.

Functie

Functie eisen

Code Culturele Diversiteit

Hoe solliciteer je? 

Wat bieden wij?

Vacature

Portier
Als aanvulling op ons enthousiaste team zijn we op zoek naar:

Het Munttheater fungeert als belangrijk podium voor amateurverenigingen in Weert en zorgt voor een brede professionele
programmering in alle genres. Hiermee vervult het theater een belangrijke culturele functie voor Weert en de regio. Jaarlijks
bezoeken meer dan 50.000 mensen het Munttheater. Het team bestaat uit twaalf vaste medewerkers. Aangevuld met
oproepkrachten, freelancers en vrijwilligers komt het totaal aantal medewerkers uit op 60. 

Over het Munttheater

voor dag-, avond- en weekenddiensten op oproepbasis 

BHV-certificaat
Woonachtig in Weert of directe omgeving

Functie wensen

mailto:sollicitatie@munttheater.nl
http://www.caonederlandsepodia.nl/

