
 

Gastvrij huis voor artiesten, kunstenaars, publiek en huurders ● 270 voorstellingen per jaar ● twee grote 

theaterzalen (905 en 474 stoelen) ● een vlakkevloerzaal (225 stoelen) ● theaterdiners, congressen en 

evenementen ● film (116 stoelen) ●  theatercafé Hopper ● cultuureducatie ●  De Lawei Producties ● Theater- en 

muziekfestival Simmerdeis ● beeldende kunst in De Galerij ●  80 vaste medewerkers ● 160.000 bezoekers per jaar 

 

De Lawei/Theatercafé Hopper zoekt medewerker 

spoelkeuken (oproepkrachten) 

 
Altijd al eens willen werken in een theater? Dan is dit je kans. Wij bieden je een dynamische plek waar je 

je welkom voelt en jezelf kunt zijn. We zijn behulpzaam naar gasten en collega’s en springen in waar het 

nodig is.  

Schouwburg De Lawei en Theatercafé Hopper zoeken spoelkeukenkrachten. Jij kan ons daar bij ondersteunen. 
Je bent: 
– Enthousiast; 
– Flexibel en houd van afwisseling; 
– Representatief; 
– Harde werker; 
– Denkt in oplossingen; 
 
In overleg 2 á 3 avonden/dagen per week op basis van oproep. 
 
Flexibel te combineren met studie, gezin of naast ander parttime werk. 
 
Ben jij die harde (samen-)werker die wij zoeken en lijkt het je leuk onderdeel te worden van De Lawei? 
 
Dan voegen wij jou graag toe aan ons enthousiaste team. 
 
Kom kennismaken en ontmoet jouw nieuwe collega’s! 
 
Wat kun je bij ons in de spoelkeuken verwachten: 
– In de loop van de dag verzameld zich de afwas, deze kan komen van het restaurant Hopper, de keuken die 
voorbereidingen treft voor het maken van het eten, artiestencatering die genuttigd is, evenementen die plaats 
vinden en van de bezoekers van de voorstellingen. 
– Naast het schoonmaken van de afwas hou je, je ook bezig met het terugplaatsen van alle spullen op de juiste 
plaats. 
– Aan het einde van je dienst maak je, je werkplek schoon 
– Alleen in de afwas sta je bijna niet, er zijn altijd helpende handen van nog een spoelkeukenmedewerker of 
iemand van de bediening. 
– Indien nodig wordt er ook nog eens gevraagd of je kan helpen bij de kaartverkoop of in de keuken. 
 



 
Zie jij je zelf hier in terug, ben je flexibel inzetbaar doordeweeks en in de weekenden en vindt je werken met 
onregelmatige tijdstippen geen probleem? Dan zouden wij je graag willen ontmoeten! 
 
Wat bieden wij jou: 
– Een werkplek waar geen dag hetzelfde is 
– Een interessante personeelskorting voor het bezoeken van voorstellingen 
– Salaris conform COA Nederlandse podia 
 
Onze ambitie is om bezoekers Het Lawei gevoel mee te geven en mensen te verbinden door kunst en cultuur. 

Als je bij ons komt werken, ontwikkel je je affiniteit met theater, kunst en cultuur nog meer, leer je om in een 

teamverband te werken, krijg je verantwoordelijkheden waar je mee uitgedaagd wordt, kom je in een omgeving 

waar je kan groeien zowel als persoon als op horeca gebied. 

Je sollicitatie mag je sturen naar: 

Schouwburg De Lawei / Theatercafé Hopper 
T.a.v. Personeelszaken 
Laweiplein 1 
9203 KL Drachten 
personeelszaken@lawei.nl 
 


