
 

 

Theaterschool Rabarber in Den Haag zoekt bar/foyermedewerker 

Wie zijn wij?  
Ruim 35 jaar is Rabarber een grote en drukbezochte jeugdtheaterschool in Den Haag waar 
kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf theatraal en persoonlijk te ontwikkelen. Er 
wordt op zeven dagen van de week cursussen, workshops, maakweken, productielessen 
gegeven. Daarnaast beschikt Rabarber over een interne theaterzaal , een bar en een 
externe broedplaats.  Rabarber is een bruisende plek met een verscheidenheid aan 
activiteiten! 
 
Wat zoeken wij?  
Rabarber is op zoek naar een gastvrije bar/ foyermedewerker voor onze locatie aan de 
Bilderdijkstraat 35 in Den Haag.  
 
Wie ben jij? 
Je bent iemand die het leuk vindt om “de winkel’ lekker draaiende te houden en er goed in is 
om een gastvrije en prettige sfeer te creëren. Je verkoopt versnaperingen aan cursisten, 
ouders, publiek en medewerkers en houdt de bar, keuken en het foyer op orde.  Je 
beantwoordt eventuele  telefoontjes na sluiting van de receptie. Als er stille uurtjes zijn 
(tijdens de lessen) ben je behulpzaam met eenvoudige administratieve klusjes. Je houdt 
toezicht op de mensen die zich in het gebouw bevinden en je sluit als laatste af. 
 
Taken: 
* Bemannen en op orde houden van de bar/ het foyer  
* Verkopen van versnaperingen 
* Vraagbaak zijn voor leerlingen en ouders 
* Overzicht en toezicht houden op de bezoekers 
 
Functie eisen: 
* Gastvrij en gevoel voor sfeer 
* Praktisch en enthousiast 
* Sociaal en communicatief  
* Stressbestendig en zelfstandig 
* Representatief en geïnteresseerd 
 
Wat bieden wij?  
Een kijkje achter de schermen van een organisatie met creatieve en super enthousiaste 
mensen. Rabarber is 7 dagen in de week geopend. We streven ernaar jou in te roosteren op 
1 of meerdere vaste dagen/avonden in de week.  
 
Meer informatie over de organisatie en de vele activiteiten van Rabarber vind je op 
www.rabarber.net 
 
Heb je interesse? Mail je motivatie naar miranda@rabarber.net  
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