
 
 

De Balie zoekt per direct culturele allrounders voor  
Horeca -, publieksbegeleiding- & kassawerkzaamheden 
 
De Balie is een podium voor het vrije woord, kunst, politiek en cultuur met een groot café-
restaurant aan het Leidseplein in Amsterdam. In de zalen van De Balie vinden jaarlijks meer 
dan 500 programma’s en bijeenkomsten plaats en in de cinema worden dagelijks meerdere 
films vertoond. We hebben zowel programma’s van eigen redactie als evenementen van 
externe partijen in huis en bestieren met ontzettend leuke collega’s een levendig en 
drukbezocht café-restaurant.  
 
Naast 1 a 2 keer per week in functie van publieksbegeleider of kassamedewerker werk je ook 
in onze horeca. Horecaervaring is een pre! 
 
Als publieksbegeleider & gastvrouw/heer  

- Ben je het aanspreekpunt van de gast, huurder of programmamaker en neem je  
faciliterende zaken uit handen.  

- Ontvang je de bezoekers van De Balie en zorg je dat zij zich welkom voelen en weten 
waar zij moeten zijn en wat ze kunnen verwachten.  

- Zorg je voor een soepel verloop van een evenement door een heldere communicatie 
naar alle partijen binnen De Balie (kassa, techniek, horeca) die samenwerken aan het 
evenement. 

- Ben je daarnaast o.a. verantwoordelijk voor de kaartcontrole / soepel inloop van de 
zalen, het opgeruimd houden van de ruimtes en overige ondersteunende taken, 
afhankelijk van de programmaopzet. 
 

Als kassamedewerker 
- Ontvang en informeer je bezoekers bij binnenkomst over de programmering van De 

Balie en verkoop je tickets zowel aan de Balie als telefonisch. 
- Beheer je de mail van de kassa.  
- Houd je de werkruimte ordelijk en zorg je voor distributie van de post. 

 
Jij bent 

- Een representatief, klant en gastvriendelijk persoon die het prettig vindt om de 
bezoeker zich thuis te laten voelen in De Balie. 

- Proactief en in staat om binnen een dynamische omgeving alles soepel te laten 
verlopen, ook in de avonden en de weekenden. 

- Goed in het overzicht bewaren en je hebt daarnaast oog voor detail. 
- Standvastig en duidelijk in de communicatie en kan het hoofd koel houden in 

stressvolle situaties en tijdens piekdrukte.   
- Vlot en foutloos in de Nederlandse taal en het Engels voldoende machtig. 
 

 



We bieden 
Een veelzijdige (bij)baan te combineren is met een studie, in het culturele hart van 
Amsterdam.   
Het salaris is marktconform.  
Je krijgt gratis toegang tot de programmering van De Balie en de filmhuizen in Amsterdam.  
De aanstelling geschiedt in overleg voor de duur van 1 jaar.  
Je krijgt 90 leuke De Balie collega’s en de mogelijkheid om een breed cultureel netwerk op te 
doen.  
 
Ben je enthousiast, herken je je in bovenstaand profiel en ben je minimaal 20 uur per week 
beschikbaar? Reageer kan tot 23 augustus via dit formulier of mail naar horeca@debalie.nl 
 

https://debalie.nostradamus.nu/index.php?option=com_cards&controller=jobapplications&task=index&office_id=1

