
 

 

 

 

 

 

 

Cool kunst en cultuur is per direct op zoek naar een   

 

Oproepmedewerker Servicebalie 

voor 0 tot 10 uur per week. Combinatie met oproep horeca behoort tot de mogelijkheden  

 

Over Cool  

Cool kunst en cultuur is hét podium van de gemeente Dijk en Waard. Een team enthousiaste professionals 

werkt dagelijks aan de realisatie van honderden theatervoorstellingen, inspirerende lessen en cursussen, 

concerten, films, festivals en (zakelijke) events. In de 14 jaar van haar bestaan heeft Cool zich ontwikkeld tot 

een culturele hotspot met een nog altijd groeiend aantal bezoekers. 

 

Over de functie  

Als oproepmedewerker bij de servicebalie ben je hét visitekaartje van Cool en tevens het eerste aanspreekpunt 

voor alle bezoekers. Je belangrijkste taak is het verlenen van service aan onze gasten, zowel bij de balie als 

telefonisch en per mail. Van het verkopen van theaterkaarten en arrangementen tot het informeren over het 

les- en cursusaanbod en het wegwijzen van bezoekers van verhuringen. Je kunt goed fungeren als vraagbaak en 

bent daarbij gastgericht en enthousiast.  

 

Over jou  

We zoeken een ‘Coollega’ die:  

• goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel in woord als schrift;  

• representatief, servicegericht en enthousiast is;  

• stressbestending is;  

• flexibel is qua werktijden en beschikbaar is in de avonduren en weekenden; 

• beschikt over computervaardigheid. Je kan goed overweg met Office en maakt je onbekende 

(ticketing)programma’s gemakkelijk eigen; 

• affiniteit heeft met kunst en cultuur.  

 

Wij bieden   

Een leuke en afwisselende baan in een culturele organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.  

• Het betreft een functie op oproepbasis waarbij je voornamelijk ingeroosterd wordt tijdens 

voorstellingsavonden en in het weekend. Gemiddeld werk je tussen de 0 en 10 uur per week. Het 

rooster wordt op basis van ieders beschikbaarheid en het programma van Cool opgesteld.  

• Het betreft een dienstverband voor één jaar met uitzicht op verlenging.  

• De salariëring is conform de cao Nederlandse Podia.  

• De ingang van het dienstverband is per direct.  

• Het is mogelijk om deze functie te combineren met een aantal uur als oproep medewerker horeca. De 

horeca-uren worden geroosterd in aanvulling van de servicebalie-uren. 

 

Reageren?  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 1 oktober 2022 je motivatie met cv en foto naar 

pz@coolkunstencultuur.nl t.a.v. coördinator Servicebalie Renate Schipper. Eventuele vragen over deze functie 

zijn per mail te stellen via renate@coolkunstencultuur.nl.  

 

Jouw persoonlijke drive  

Cool kunst en cultuur houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten 

de denkkracht en handelingsperspectieven van onze organisatie waardoor we optimaal aansluiten bij de 

behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en 

van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw persoonlijke drive.  
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