
 

 
 
 
Voorstellingen, concerten en activiteiten voor iedereen, ongeacht levensstijl, leeftijd of 
portemonnee. Een programma en een ambiance waar je u tegen zegt. Uitmuntende horeca. Een 
organisatie die altijd nadenkt over hoe het beter of anders kan. Die buiten de lijntjes durft te kleuren. 
Die nauw samenwerkt met haar strategische partners. Dat zijn wij. We zijn een welkom huis voor 
artiesten, musici, makers en bovenal ons publiek. We weten ons met hoogwaardige en relevante 
podiumkunsten en evenementen te verbinden aan bewoners, artiesten, musici, organisaties en 
bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat in de live-ontmoeting alle schoonheid, inspiratie en verdieping 
samenkomt. Vanwege de pensionering van een van onze vaste krachten zoeken we versterking van 
ons team. 

Ik zoek je: 
beveiligingsmedewerkers/gastheren/gastvrouwen 

• 2x gemiddeld 20 uur per week • per half september 2018  •  jaarcontract 
 
Als beveiligingsmedewerker geef je mondeling en telefonisch informatie over de dienstverlening en 
activiteiten van Theaters Tilburg. Je bedient de telefooncentrale en voert elektronische 
beveiligingstaken uit, zoals het houden van toezicht op storingspanelen, monitoren en alarminstallatie. 
Je voert toegangsbeheerstaken uit, zoals toegangscontrole, sleutelbeheer en sluitdiscipline. Indien 
nodig zet je je in om de bedrijfshulpverlening te ondersteunen. Je bent verantwoordelijk voor 
administratieve werkzaamheden. In de meest voorkomende gevallen ben je inzetbaar als 
receptionist / telefonist en daarmee het eerste aanspreekpunt voor zowel collega’s, gasten en 
artiesten, als externen. Bij jouw afdeling komt alles samen; je bent een spil in het web. In de 
toekomst verwachten we een integratie met de afdeling Ticketservice. 
 
Wij vragen:  
Je hebt een opleiding op vmbo/havo-niveau. Je hebt kennis van moderne communicatiemiddelen, 
toegangscontrole- en beveiligingssystemen. Daarnaast beschik je over goede communicatieve 
vaardigheden en coördinerende eigenschappen. Je bent representatief en vindt het leuk om in een 
dynamische omgeving te werken. Je bent alert op de omgeving en je er bewust van dat je integer om 
moet gaan met gevoelige situaties. Je hebt de vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken, kunt bij 
stress je hoofd koel houden en in geval van calamiteiten weet je adequaat te handelen.  Actief 
meedenken in de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de afdeling wordt zeer op prijs 
gesteld.  
 
Wij bieden:  
Een salaris in functieschaal 3 en arbeidsvoorwaarden conform de cao Nederlandse Podia 
(www.caonederlandsepodia.nl). Je begint met een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid zicht op 
een structurele aanstelling. Gedurende het seizoen werk je extra uren, die je in de zomerperiode 
compenseert. Zo kom je op een gemiddelde arbeidsovereenkomst van 20 uur per week.  
Je bent onderdeel van een organisatie met gemotiveerde collega’s en je kunt rekenen op een 
enthousiast en bevlogen team. We bieden je daarnaast een flexibel rooster, waarbij je zowel dag-, 
avond- als nachtdiensten draait op zowel weekdagen als in het weekend. Je ontvangt je eigen 
werkkleding en werkt in een omgeving die geen dag hetzelfde is. En: elk jaar een knallend 
personeelsfeest. 
 
Informatie en sollicitatie: 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Peter Huber, coordinator van 
de afdeling, telefoonnummer 013-5490390 of via phuber@theaterstilburg.nl. 
Indien je interesse hebt kun je een sollicitatiebrief met cv voorzien van een recente (pas-)foto voor 
19 augustus 2018 richten aan afdeling Personeelszaken, Theaters Tilburg, Postbus 3035, 5003 DA in 
Tilburg of sturen naar vacatures@theaterstilburg.nl onder vermelding van de functienaam. Meer 
informatie over Theaters Tilburg: www.theaterstilburg.nl 
Gezien de vakantieperiode kan een reactie wat langer op zich laten wachten. De eerste gesprekken 
vinden plaats op dinsdagmiddag 28 augustus en/of dinsdag 4 september 2018. 
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