
 

 

Vacature: eerste medewerker bediening m/v  

24 uur per week 
 
 

Theater Koningshof is het bruisende culturele huis van Maassluis. Het theater heeft een theaterzaal 
en 14 diverse ruimtes die intensief gebruikt worden door bewoners en uiteenlopende (lokale) 
culturele en maatschappelijke organisaties. In 2019 ontving Theater Koningshof ca. 86.000 bezoekers 
bij ruim 1.600 activiteiten. Om hierbij de horeca in goede banen te leiden, zoeken we ter uitbreiding 
van het huidige horecateam, een nieuwe collega. 
 
Binnen het horecateam van Theater Koningshof is per 1 september 2021 een vacature voor een 
medewerker bediening (m/v). Voor deze functie zoeken we een enthousiaste en inspirerende 
medewerker waarbij gastvrijheid vooropstaat en die ons aanbod verder helpt uitbreiden op basis van 
de wensen van ons publiek.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
- Verantwoordelijk voor het vlotte verloop van het evenement tijdens jouw dienst. 
- Gasten welkom heten en wegwijs maken in het gebouw. 
- Opnemen en uitserveren bestellingen. 
- Verrichten kassawerkzaamheden. 
- Leiding gegeven aan team van oproepkrachten. 
 
Onze nieuwe collega: 
- Heeft ervaring in de horeca zowel achter de bar als in de keuken (minimaal 1 jaar).  
- Laat een evenement op een vlotte en gastvrije manier verlopen. 
- Heeft ervaring met het taakgericht aansturen van oproepkrachten. 
- Heeft geen probleem met hard werken op flexibele tijden. 
- Heeft een pré als hij/zij nu al in bezit is van een getuigschrift sociale hygiëne. 
- Is stressbestendig en houdt het hoofd altijd koel. 
- Vindt het leuk om actief mee te denken en mee te werken om ons concept elke keer weer beter en 
creatiever te maken. 
- Heeft affiniteit met kunst en cultuur. 



Wat bieden wij: 
- Een baan in een professioneel en ambitieus team.  
- Een superleuke informele werkplek in een dynamische culturele instelling. 
- Een tijdelijk dienstverband (half jaar) met daarna de mogelijkheid tot verlenging. 
- Een marktconform salaris, passend bij je werkervaring (CAO Horeca). 
- Reiskostenvergoeding indien van toepassing. 
 
Interesse? 
Pas je binnen dit profiel en heb je zin om aan de slag te gaan bij Theater Koningshof? Stuur dan 
uiterlijk 9 augustus 2021 een motivatiebrief met cv, via horeca@theaterkoningshof.nl, o.v.v. vacature 
medewerker bediening. Wij laten je dan zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. 
 

Meer informatie over Theater Koningshof: www.theaterkoningshof.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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