
 

Medewerker 
evenementenbegeleiding/horeca 
28 uur 
 
 
Podium Bloos is een broedplaats waar ambitieuze jonge podiumkunstenaars nieuwe ideeën kunnen 
ontwikkelen, repeteren, monteren en presenteren. Podium Bloos is gehuisvest in Breda en beschikt 
in de industriële omgeving Klavers Jansen over een theaterzaal, kantoorruimtes en meerdere dans- 
en theaterstudio’s. Podium Bloos,  gerund door een enthousiast team van medewerkers en 
vrijwilligers. Podium Bloos wordt zowel door de gemeente, provincie als het rijk ondersteund. 
Jaarlijks vinden er in Podium Bloos circa 130 publieksactiviteiten (artistiek en zakelijk) plaats voor een 
zeer divers publiek.   
 
Podium Bloos zit inhoudelijk en fysiek in een belangrijke transitieperiode. De omgeving Klavers 
Jansen moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een cultureel cluster voor de podiumkunsten. 
Podium Bloos adviseert de gemeente Breda in samenwerking met Chassé Theater en Nieuwe Veste 
bij deze stedelijke ambitie. Hiertoe zal het gebied, inclusief Podium Bloos, de komende jaren een 
ingrijpende transformatie ondergaan.  
 
Het bestuur van Stichting Huis der Kunsten Breda, de stichting waar Podium Bloos onder valt, is per 
direct op zoek naar een gecombineerde functie van medewerker evenementen en horeca. Het 
werken ‘op de vloer’ maakt een maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. 
 
 
Verantwoordelijkheden en taken 
 
Evenementenbegeleiding 

• Regiediensten tijdens evenementen en voorstellingen. 

• Toezicht en sturing op ontvangst publiek, artiesten en klanten 

• Maakt vooraf, tijdens en na afloop afspraken met bespelers of huurders.  

• Stelt op basis daarvan draaiboeken op in samenspraak met hoofd productie.  

• Stelt op basis daarvan offertes op in samenspraak met hoofd productie 

• Bespreekt offertes en contracten met de klant en bewaakt de daarin gestelde termijnen. 

• Werkt zelf mee tijdens opbouw en afbouw van evenementen.  

• Draagt zorg voor inroostering personeel en vrijwilligers.  
 
Horeca 

• Beheer van de horeca-voorraad, het doen van bestellingen; 

• Administreren en monitoren van in- en verkoop; 

• Zorg dragen voor een representabele uitstraling van personeel en horecaruimtes 

• Invoering en handhaving van normen en voorschriften 

• Het maken van afspraken met horeca-leveranciers en het onderhouden van contacten. Komt 
met voorstellen voor leveranciers. 

• Begeleiding, planning en roostering personeel en vrijwilligers 

• Zorg dragen voor schoonmaak horecaruimtes, beheer en onderhoud horeca-materialen 

• Werkt zelf mee bij de uitvoering. 
 
 



 

 
Profiel  
Onze nieuwe medewerker is een cultureel ondernemer met tenminste 4 jaar ervaring in een 
soortgelijke functie, iemand die gastvrijheid weet te combineren met zakelijke efficiëntie. 
 
Wij zoeken: 
• Een gastvrije medewerker met ondernemingszin 
• Een doener die zich thuis voelt in een artistieke omgeving 
• Iemand met aantoonbare ervaring en kennis van zaken op het gebied van horeca en 

evenementen 
• Een flexibele houding in taken, verantwoordelijkheden en werktijden 
• Een communicatieve teamspeler 
• Verbondenheid met Breda en/of de bereidheid om naar deze regio te verhuizen 

 
Wij bieden: 
• Een jaarcontract op basis van ten minste 28 uur, dat bij goed functioneren voor onbepaalde tijd 

kan worden verlengd  
• Inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring gelijk aan schaal 6 van de CAO Nederlandse Podia  
 
Extra informatie: 

- Link Meerjarenplan Podium Bloos 
- Link Meerjarenplan 39Graden 
- Link Klaversjansen Presentatie 
- Link Klavers Jansen Plan 

 
Selectieproces 
De 1e gesprekken vinden plaats in de week van 21 juni. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit 
naar een kandidaat die de diversiteit binnen Podium Bloos versterkt.  
 
Solliciteren 
Voor meer informatie over Podium Bloos verwijzen we naar de website www.podiumbloos.nl. Voor 
meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Ben de Vugt, directeur 
(bendevugt@podiumbloos.nl). 
 
Sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief met cv zijn tot 18 juni welkom via 
vacature@podiumbloos.nl. 
 

 
   

https://podiumbloos.nl/wp-content/uploads/Podium-Bloos-Activiteitenplan-2021-2022-website.pdf
https://podiumbloos.nl/wp-content/uploads/39Graden-Activiteitenplan-2021-2024.pdf
https://podiumbloos.nl/wp-content/uploads/Bijlage-Presentatie-Klavers-Janssen.pdf
https://podiumbloos.nl/wp-content/uploads/Bijlage-Klavers-Jansen-live-art-2021.pdf
http://www.podiumbloos.nl/
mailto:bendevugt@podiumbloos.nl
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