Bedrijfsleider (32 uur per week)
Theater De Vaillant is het culturele hart van de Schilderswijk, Transvaal en Stadsdeel Centrum en
richt zich op kunst en culturen van de bewoners. Wij maken en presenteren programma’s samen
met bewoners en stellen onze podia, studio’s, kennis en expertise beschikbaar voor activiteiten
van talenten en organisaties uit de stad. Onze programmaconcepten krijgen lokaal en landelijk
aandacht. De Vaillant is een leerwerkbedrijf en maakt werk van cultuur met iedereen die mee wil
doen. Onze slogan is dan ook ‘Maak het Mee!’
We werken vraag gestuurd. Vriendelijk, gastvrij en professioneel. Ons theatercafé/ petit
restaurant is de entree naar de kunsten van anderen. Je kunt er bureau houden, inspiratie en
informatie opdoen of genieten van een hapje met vrienden. In De Vaillant komt het theater tot
op je bord.
In De Vaillant wordt gewerkt aan werk. Onze entree, bar en keuken zijn het hart van ons
leerwerkbedrijf. Eerste stappen naar werk via stage of school, overal bieden we kansen op werk.
De samenwerking met Praktijkschool De Einder brengt wekelijks 30 stagiaires in huis en ook
begeleidt elke collega jaarlijks circa 1 stagiaire of herintreder. Wij bewijzen dat cultuur werkt.
Voor ons theater zoeken wij een collega die de schakel vormt tussen theater, horeca en
gebruikers. Een collega met groot gevoel voor gastvrijheid en collegialiteit, maar met oog voor
processen, veiligheid en financiën. Een collega die publiek ontvangt, een biertje tapt en
leerlingen begeleidt, die collega’s en gebruikers meeneemt in de uitvoering van programma’s en
werkzaamheden van elke dag. Een collega ook die overzicht houdt op het gebouw, sleutelbeheer
en werkt met ons planningssysteem. Een collega met initiatief, twee rechterhanden en een
passende MBO-4 opleiding.
Wij bieden een aantrekkelijke baan voor gemiddeld 32 uur per week, inclusief avonden en
weekends.
Salariëring
We bieden een salaris conform de CAO Nederlandse Podia, salarisschaal 6.
We starten met een arbeidsovereenkomst voor één jaar maar hopen op langdurige
samenwerking.
Als je wil, kun je meteen bij ons beginnen.
Solliciteren? Stuur jouw motivatiebrief en CV naar Mary Semeleer: mary@devaillant.nl. Voor
informatie over de functie kun je een mail sturen met je naam en telefoonnummer naar Harrie
van de Louw: harrie@devaillant.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

