Stageplek relatiebeheer bij sfeervol theater
Hou jij ervan om mensen in hun kracht te zetten en ervoor te zorgen dat iedereen op zijn plek zit in
een organisatie? Vind jij het leuk om met verschillende soorten mensen te werken? Ben jij
strategisch en heb je een kritische blik op het beleid van een organisatie?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie omschrijving
Wij bij Theater Het Pakhuis hebben als missie om talent een podium te bieden. We werken hierbij
zowel met amateurs als professionals en draaien grotendeels op vrijwilligers. We zijn bezig met het
invoeren van een nieuwe werkwijze binnen de organisatie, waardoor we meer gestructureerd te
werk gaan. Wij zitten nog middenin de ontwikkeling hiervan en door de pandemie hebben niet al
onze vrijwilligers de veranderingen van dichtbij meegemaakt. Dat is waar jij het beeld in komt! Wij
zoeken namelijk iemand die een passende strategie bij ons theater weet te vinden en ervoor zorgt,
dat iedereen goed op z’n plek zit (zowel bestaande, als nieuwe vrijwilligers).
Wat zoeken we in jou?
-

Je bent een tweede of derdejaars student die een opleiding volgt die te maken heeft met
relatiebeheer (bijvoorbeeld: HRM, management & organisatie, etc.)
Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar
Je bent zowel een teamspeler als een zelfstandige topper
Je vind het ook leuk om weleens een dienst te draaien in de gastenontvangst (portier,
zaalwacht of horecamedewerker)
Je bent flexibel
Je beschikt over een goede dosis van een gevoel voor verantwoordelijkheid
Je werkt graag (samen) met mensen

Wat bieden we jou?
-

Gratis cursussen (afhankelijk van welke er tijdens je stageperiode lopen)
Goede begeleiding tijdens je stage
Een leerzame, uitdagende stage
Avond eten tijdens lange diensten
Werken met gezellige en enthousiaste mensen
De mogelijkheid om je talenten te ontwikkelen binnen Theater Het Pakhuis
Een fijne werkomgeving in een monumentaal pand in hartje Hoorn
Kans om diverse theatervoorstellingen te zien

Ben je na het lezen van deze vacature geïnteresseerd geraakt? Super! We maken graag kennis met je
om ook jou je plekje in ons theater te geven. Je kan mailen naar info@pakhuishoorn.nl met in de mail
een uitleg waarom je bij ons wilt gaan stagelopen.
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