
Theater De Krakeling is al 40 jaar het theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het 
hart van Amsterdam. In Theater De Krakeling maken jaarlijks meer dan 45.000 kinderen en jongeren 
kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en jongeren van 2 tot 
en met 17 jaar. Voorstellingen in alle disciplines van zowel de top van het jeugdtheater als de nieuwe 
jeugdtheatertalenten. Theater De Krakeling wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit alle lagen 
van de bevolking bereiken en theaterbezoek een plek in hun verdere leven geven. 
 

Medewerker Kassa/Bespreekbureau 
(dienstverband op oproepbasis) 

 
In deze functie ben jij het visitekaartje van Theater De Krakeling. Bij de kassa beantwoord je de mail 
en de telefoon voor reserveringen en je staat onze bezoekers te woord om hen verder te helpen. Je 
verricht administratieve taken en bent verantwoordelijk voor de kaartverkoop en het klantcontact. 
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jij in dienst staat van de jongste theaterbezoekers! 
 
Wij zoeken iemand die: 

 18 jaar of ouder is 

 Woonachtig is in Amsterdam 

 Affiniteit heeft met (jeugd)theater 

 Minimaal 2 dagen per week beschikbaar is (vooral in de avond en in het weekend) 

 Ervaring heeft binnen een gastvrije omgeving (bijvoorbeeld binnen een receptieteam, 
frontoffice functie of als gastvrouw of heer) 

 
Jouw kwaliteiten: 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

 Je werkt servicegericht en denkt oplossingsgericht 

 Je bent klantvriendelijk, zorgvuldig, stressbestendig en flexibel 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 Je kunt goed overweg met MS Office 

 Je bent empathisch en kunt goed omgaan met een divers publiek 
 
Wij bieden: 

 Een leuke afwisselende baan  

 Een informele, dynamische en creatieve omgeving 

 Enthousiaste en betrokken collega’s 

 De mogelijkheid om verschillende jeugd- en jongerenvoorstellingen te bezoeken 
 

Ben je geïnteresseerd?  
Stuur dan jouw motivatie en cv naar Sterre Dijkstra: sterre@krakeling.nl / 020-6253284 
 
Theater De Krakeling streeft in zijn personeelsbestand naar een afspiegeling van de Amsterdamse 
samenleving en nodigt kandidaten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond van harte uit te 
reageren. De sluitingsdatum van de vacature is dinsdag 2 juli 2019. 
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