
Wij zijn op zoek naar een 

medewerker horeca
(20-24 uur per week)

De organisatie
Theater De Koornbeurs is gevestigd in de binnenstad van Franeker. Corebusiness is het organiseren 
en programmeren van voorstellingen, concerten en film. De Koornbeurs verzorgt de cultuureducatie 
voor het basisonderwijs en organiseert tevens culturele activiteiten zowel in het eigen gebouw als 
daarbuiten op locaties in samenwerking met anderen. De Koornbeurs beschikt over een theater- 
c.q. filmzaal zaal met balkon (max. 500 personen zittend en 750 personen staand publiek) en drie 
foyers. Alle ruimtes in het gebouw zijn beschikbaar voor verhuur. De horeca is in eigen beheer.
Het theater is een van de belangrijke culturele instellingen in de nieuwe gemeente Waadhoeke en 
daarnaast in de regio Noordwest Friesland. Er is een kleine professionele en flexibele personele 
organisatie, die bestaat uit vijf medewerkers in vast dienstverband, aangevuld met medewerkers 
met een dienstverband voor bepaalde tijd, oproepkrachten voor techniek, horeca en financiële 
administratie (inhuur), vrijwilligers en stagiaires. We werken in een team waarbij eenieder inzetbaar 
is op verschillende taken. Voorkomende werkzaamheden pakken we gezamenlijk op. Er is veel 
ruimte voor eigen inbreng. 

De functie 

De medewerker horeca ondersteunt het hoofd horeca & verhuur en is medeverantwoordelijk voor 
het functioneren van de horeca-afdeling en het verlenen van een optimale dienstverlening aan de 
gasten. Hij/zij werkt zelf mee, begeleidt en instrueert medewerkers, houdt toezicht op de naleving 
van normen en voorschriften en stimuleert teamwork. Is medeverantwoordelijk voor 
voorraadbeheer, doet bestellingen en inkopen. Voert voorbereidende werkzaamheden uit. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats tijdens de voorstellingen in de avonduren en in de 
weekends. 

De nadruk van de taken ligt op: 

• de directe aansturing van de horecamedewerkers op de werkvloer;
• ondersteuning van het hoofd horeca en verhuur bij de operationele taken; 
• de opmaak van de kassa’s, bestellingen, voorraadbeheer;
• meedenken over verbeteringen en uitvoering van de horecaprocessen.



Wij zoeken iemand die:
• al enige jaren ervaring heeft in de bediening;
• in bezit is van diploma sociale hygiëne of bereid is dit op korte termijn te behalen;
• in staat is op een enthousiaste maar doelgerichte wijze leiding te geven aan 

oproepkrachten;
• het leuk vindt om de perfecte gastheer/-vrouw te zijn voor zowel de bezoekers, de artiesten 

als de huurders en de lat wat dat betreft hoog legt;
• snapt dat de beleving van de voorstellingen en activiteiten mede afhangt van de wijze 

waarop de horeca functioneert; 
• het leuk vindt om in een theater te werken en goed kan samenwerken met de andere 

collega’s in de organisatie;
• woonachtig is in de regio Noordwest Friesland of directe omgeving;
• de Friese taal verstaat maar bij voorkeur ook spreekt. 

Wij bieden: 
• een contract voor bepaalde tijd voor een jaar,  dat bij goed functioneren kan worden 

omgezet naar een vast dienstverband;
• een salaris volgens de CAO Nederlandse Podia (indeling in schaal 4); 
• een inspirerende werkplek en werkervaring; 
• de mogelijkheid om kennis te maken met alle aspecten van een professioneel theater; 
• leuke collega’ s, veel zelfstandigheid.

Meer informatie en sollicitaties 
Vragen over deze functie en reacties (motivatiebrief en CV) uitsluitend per mail voor 22 oktober 
2017 naar Lineke Kortekaas, directeur, linekekortekaas@theaterdekoornbeurs.nl
Gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van oktober.


