
 
 
 
 

Medewerker Publieksservice M/V (Weekend en theateravonden) 

Ben jij op zoek naar een leuke weekendbaan? Reageer dan nu.  

Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een door 
Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die houden van kunst, 
theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd programma met 
tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en voorstellingen voor 
theaterliefhebbers uit de regio.   

In maart 2022 openen wij onze nieuwe museumvleugel met 5 extra zalen. In de vleugel laten wij 
permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands modernisme zien.  

Dit is het werk 

Als Medewerker Publieksservice ben je het eerste aanspreekpunt voor onze bezoekers aan onze 
balie, per mail en per telefoon.  
 
• Je draagt zorg voor de kaartverkoop voor zowel het theater als het museum en werkt 

daarbij met verschillende IT-systemen;  
• Je bent verantwoordelijk voor de juiste uitleg en begeleiding van de bezoekers voor zowel 

het theater als het museum;    
• Je zorgt voor een klantvriendelijke en representatieve ontvangst van de bezoekers aan 

Singer Laren;  
• Je bent verantwoordelijk voor een adequate administratieve ondersteuning binnen Singer 

Laren;   
• Je beantwoordt de telefoon, handelt informatieverzoeken af, je hoort klachten aan en 

behandelt deze.  
 

Dit breng je mee 

• Je hebt werkervaring als kassamedewerker;  
• Je hebt ervaring met verschillende IT-systemen, waaronder word, excel en outlook; 
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO+ niveau;  
• Je hebt affiniteit met cultuur, beeldende kunst of podiumkunst;  
• Je beheerst het Nederlands en het Engels goed in woord en geschrift;  
• Je kunt goed plannen en organiseren;  
• Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling;  
• Je kunt zelfstandig maar ook in een team werken; 
• Je bent oplossings-en servicegericht;  
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden;  
• Je beschikt over doorzettingsvermogen.  
 
Onze arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden je een afwisselende baan met volop vrijheid, ruimte voor ondernemerschap en 
dynamiek in een succesvolle en volop in ontwikkeling zijnde culturele onderneming. Je komt te 
werken in een team van enthousiaste collega’s in een culturele en uitdagende werkomgeving, 



 
 
 
 
waar jouw talent gewaardeerd wordt en er volop ruimte is jouw persoonlijke capaciteiten ten 
volste te ontwikkelen en te benutten.  

Wij zijn op zoek naar kandidaten die in het weekend en op theateravonden beschikbaar zijn. 
Incidenteel vragen we je om op andere dagen in te vallen, indien je beschikbaar bent.  

 
Solliciteren naar deze functie 

Wij verzoeken je te solliciteren voor 15 april 2022. Je kunt je sollicitatie met motivatie en cv per 
e-mail sturen naar vacature@singerlaren.nl. 
 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar 
aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


