
 
  
 

 
Plein Theater is een uniek theater in Amsterdam Oost met een actueel en divers programma 

voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
 

Onze programmering bestaat uit kleinschalige en intieme voorstellingen met moderne dans, 
jeugdtheater, hedendaagse kamermuziek en experimenteel theater. Wij kiezen enerzijds voor 

het vertonen van toptheatergroepen en anderzijds bieden wij ruimte aan jonge, talentvolle 
makers om ervaring op te doen en te experimenteren. In onze visie heeft de maker een 

centrale rol als aanjager van maatschappelijke verandering. 
 

Doe je mee? Meld je aan voor één of meer van de volgende vrijwilliger functies! 
 

Kassadienst  
Als kassamedewerker ontvang jij het publiek bij binnenkomst in Plein Theater. Je bent 
enthousiast, gastvrij en hebt interesse in theater en/of podiumkunsten. Het publiek koopt bij 
jou kaarten voor de voorstelling of haalt gereserveerde kaarten op. Computer technische en 
sociale vaardigheden zijn hierbij belangrijk. Je start de kassa zelfstandig op en werkt samen 
met de publieks-zaalcoördinator. 

Publieks-zaalcoördinatie 
Als publieks-zaalcoördinator begeleid jij het publiek bij aanvang van de voorstelling. Je bent 
enthousiast, gastvrij en hebt interesse in theater en/of podiumkunsten. De publieks-
zaalcoördinator is het aanspreekpunt voor het publiek voor en na de voorstelling. Je 
communiceert met de kassa, de techniek en de artiest/het (theater)gezelschap, coördineert 
de in- en uitloop en draagt zorg voor het soepel verlopen van de ochtend/middag/avond. De 
zaalcoördinator houdt een ticketcontrole aan de deur en wijst het publiek de weg. 

Theatertechniek 
Als vrijwilliger theatertechniek speel je een belangrijke rol achter de schermen van het 
theater. Je ondersteunt de technische medewerker en vervult hand- en spandiensten bij 
theater technisch werk. Denk aan het opbouwen en afbreken van decors, licht en/of geluid 
en/of video en bekabeling en eventueel ook het bedienen van licht en/of geluid. 

Barassistentie 
De bar-assistent draait mee achter de bar en in de bediening voor en na voorstellingen en bij 
evenementen.  

Allround vrijwilliger 
Ben jij geïnteresseerd in een breder takenpakket en vind je het leuk om waar nodig bij te 
springen? Meld je dan aan als allround vrijwilliger. In de uitvoering van onze programmering 
en activiteiten zijn er tal van zaken waar jij ons bij kunt helpen. Je opereert als vliegende keep 
binnen de organisatie en bent op meerdere fronten inzetbaar. Ben je ergens goed in, zoals 
fotograferen, filmen, geluidstechniek of iets totaal anders? Wij staan open voor eigen inbreng. 
 
 



Wij bieden een fijne, creatieve en leerzame omgeving met een gezellig team en de kans om 
ervaring op te doen binnen jouw interessegebied. Als vrijwilliger ben je een onmisbaar en 
waardevol onderdeel van Team Plein Theater. Bovendien kun je onze voorstellingen bekijken, 
mits deze niet uitverkocht zijn. 

 

Wij vragen dat je regelmatig beschikbaar bent voor een langere periode met een minimum 
van 2 diensten per maand voor een half jaar. Ons programma vindt meestal plaats in de 
avonden en in de weekenden. 

 

Interesse?  
Meld je aan via een mail met een motivatie naar Elise@plein-theater.nl! Voor meer informatie 
of vragen over de vrijwilligers functies kun je contact opnemen met Elise Vroonhof per mail of 
via 020 665 45 68. 


