Aluin zoekt een Medewerker Productie,
Verhuur & Planning
(2 dagen per week, 0,4 fte)

Theatergroep Aluin maakt al meer dan 25 jaar helder en concreet theater vanuit Utrecht. We
spelen oersterke verhalen die grote invloed hebben op het leven vandaag. Klassiekers van
Shakespeare tot oude Grieken en van Bijbelverhalen tot de Tachtigjarige Oorlog. We zijn
gevestigd in Villa Concordia, een oud industrieel pand met foyer en eigen theaterzaal, die we
ook verhuren. Met onze theatervoorstellingen bereiken we jaarlijks bijna 20.000 mensen en
spelen we overal: van theater tot museum, van huiskamer tot school.
Spreekt dit je aan? Wij zoeken een enthousiaste medewerker voor ons team!
Wat doe je als Medewerker Productie, Verhuur & Planning?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de organisatie. De huurders, docenten, acteurs en
theaters komen eerst bij jou terecht. Jij overziet wat er nodig is en helpt ze verder. Je hebt een
belangrijke eigen verantwoordelijkheid rondom de verhuur en het onderhoud van de Villa en
van het kantoor. Je ondersteunt daarnaast je collega’s in uitvoerende taken op het gebied van
planning en productie. Je houdt van actief meedenken, durft je ideeën te uiten en kan je
flexibel opstellen binnen de organisatie.
-

Je kerntaken zijn:
Secretariële werkzaamheden voor het kantoor, zoals het beheren van de agenda, het
adressenbestand en de mail.
Zelfstandig uitvoeren van verhuringen: het eerste contact, offertes maken, contracten
afsluiten en beheren van een eigen begroting.
Productionele werkzaamheden bij diverse theatervoorstellingen en evenementen.
Zorgdragen voor een representatieve uitstraling van het pand.
Ontvangen van gasten en huurders.
Wij zoeken:
Een sociaal en flexibel persoon die goed zelfstandig kan werken. Je bent nauwkeurig, houdt
van aanpakken en kan snel schakelen tussen werkzaamheden. Het is handig als je een BHV
diploma hebt of bereidt bent om deze te halen. Daarnaast heb je je rijbewijs en woon je in de
omgeving van Utrecht. Je hebt minimaal een MBO-opleiding afgerond.

-

Als je voor Theatergroep Aluin werkt:
Werk je in een informele en vrolijke omgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.
Lunchen of borrelen we regelmatig samen op ons zonnige terras of de mooie foyer.
Kan je altijd gratis naar onze voorstellingen.
Ontvang je een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Kom je in direct contact met een breed netwerk van diverse organisaties in de culturele sector
en daarbuiten.
Geïnteresseerd?
Vanaf half januari 2019 zoeken we een medewerker voor 2 dagen per week. We zijn een
kleine, groeiende organisatie met hoge ambities. Die ambitie zit ook in het streven om als
werkgever gelijke kansen te bevorderen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit. In overleg
bepalen we welke 2 dagen je werkt. Werktijden wijken soms af door evenementen in de
avonduren of weekenden.
Stuur je motivatie en cv voor 12 november 2018 naar Moon Brocken, zakelijk leider, via
zakelijk@aluin.nl. Gesprekken worden gevoerd op 15 of 19 november 2018.

