
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Schouwburg De Lawei is voor haar theatercafé op zoek naar een 
 

Chef bediening 
 

voor 32/36 uur (0,89/1 fte) per week  
 
 
Ben jij een op en top gastheer/-vrouw en wil je het gezicht van ons theatercafé Hopper worden?  
 
De functie 
Je bent medeverantwoordelijk voor het functioneren van Hopper en het verlenen van een optimale 
dienstverlening aan onze gasten. Je draait mee in het vaste kernteam, begeleidt en instrueert medewerkers, 
houdt toezicht op de naleving van normen en voorschriften en stimuleert teamwork. Je bent de schakel tussen 
keuken en bediening. Je hebt relevante werkervaring en oog voor detail en omgeving. Je zoekt afstemming over 
voorraadbeheer, bestellingen en inkoop. Je hebt organisatietalent en kan hierbij snel schakelen. Je durft initiatief 
te nemen wanneer het aankomt op het nemen van beslissingen en denkt altijd na hoe het bezoek van onze 
gasten nog beter kan worden. Je hebt hierbij korte lijnen met het hoofd horeca & publieksservice.  
 
Wat bieden wij jou 
Een mooie en inspirerende werkplek in een levendige organisatie. De werkomgeving biedt variatie en uitdaging 
en geeft ruimte voor ontwikkeling en initiatief. Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste 
aanstelling. Conform de CAO Nederlandse Podia valt deze functie in schaal 4. 
De Lawei is er voor iedereen. Wij vinden diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk. Wij nodigen 
sollicitanten van harte uit te reageren.  
 
Vacature en informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met personeelszaken@lawei.nl. Of telefonisch bij Alfred 

Matthijssen, op de volgende belmomenten: dinsdag 10 mei van 13:00 tot 14:00 uur, dinsdag 17 mei van 11:00 tot 

12:00, telefoon 0512-335022. Je sollicitatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 23 mei 2022 via: 

personeelszaken@lawei.nl.  
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