
Meewerken op een unieke locatie, in een gezellig team bij een bijzondere voorstelling.

DE LAWEI ZOEKT VOOR DE LOCATIETHEATERVOORSTELLING HET VERDRIET VAN DE ZUIDERZEE 

MEDEWERKERS HORECA 
& PUBLIEKSSERVICE
Ben jij gastvrij, enthousiast en woon je in de omgeving van Oudemirdum? 
Ga bij ons aan de slag tijdens Het Verdriet van de Zuiderzee. 

Na het succesvolle Lost in the Greenhouse presenteren muziektheatergezelschap Orkater en Schouwburg De Lawei in het 
kader van Arcadia 2022 opnieuw een muziekvoorstelling op een unieke locatie; het Oudemirdumerklif. De Afsluitdijk. 
Een knap staaltje waterwerken waar de hele wereld van opkeek. Het zorgde voor veiligheid, betere verbindingen en nieuw 
land. Maar met de bouw stierf een zee. Het Verdriet van de Zuiderzee staat stil bij de gevolgen voor de mensen, de vogels 
en de vissen bij de transformatie van het landschap en het water zelf.

Wij zijn op zoek naar gastvrije mensen die de handen uit de mouwen willen steken en samen het evenement tot 
een succes willen maken, mét plezier. Iemand die energie krijgt van een drukke avond en tevreden gasten. Ervaring is 
geen pre; de horeca maakt jou wel enthousiast en je wilt graag (extra) werkervaring opdoen. De voorstellingsdagen zijn vanaf 
woensdag tot en met zondag en de diensten lopen van ongeveer 17.00 uur tot maximaal 24.00 uur. Op de zondag is er ook 
nog een matineevoorstelling, dan beginnen we rond 15.00 uur.

Voor deze vacatures hebben wij verschillende mogelijkheden waarbij we met de samenstelling van het team rekening kunnen 
houden. Daarnaast zoeken we ook een medewerker die op voorstellingsdagen tussen 12.00 uur en 13.30 uur de crewcatering 
kan klaarzetten en opruimen.

Wat kan je verwachten?
Op de voorstellingsdag ben je bezig met het ontvangen van de bezoekers, controleren van toegangsbewijzen, het serveren 
van het diner, het wegwijs maken en informeren van de gasten. Na de voorstelling verkoop en serveer je drinken en borrel-
hapjes en zorg je samen met je collega’s voor een goede sfeer!

Wat bieden wij?
Wij bieden een werkplek die geen dag hetzelfde is. Een inspirerende omgeving en een team vol fijne collega’s. 
Salaris conform de CAO Nederlandse Podia. Wij vinden diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk. 
Wij nodigen sollicitanten van harte uit te solliciteren.

www.verdrietvandezuiderzee.nl
Je mag je sollicitatie sturen naar:

personeelszaken@lawei.nl
t.a.v. Lotte van Weperen 
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