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PODIUM VOOR DE AMATEURKUNST ZOEKT COLLEGA 
VERHUUR  
 
Dienstverband verdeeld over 5 dagen per 1 juni 2021 

Ga jij binnenkort aan de slag bij het leukste podium voor de amateurkunst van 
Nederland? ZIMIHC zoekt een collega voor de verhuur van onze locatie voor 28-32 
uur bij ZIMIHC theater Zuilen. 

Als theatermedewerker hoef je je nooit te vervelen. Je kunt namelijk op veel gebieden 
je hart ophalen. Je houdt je administratief, financieel, facilitair en gastvrij bezig. Je 
belt, je mailt, je voert gegevens in en je babbelt met huurders of bezoekers. Het ene 
moment drink je een kop koffie met een amateurkunstenaar die wil weten of de 
theaterzaal geschikt is voor een circusact. Het andere moment vul je de voorraad 
thee of koffie aan, of verstuur je een factuur. En natuurlijk heb je contact met je 
collega’s. Je verhuurt niet alleen de theaterzaal of repetitieruimte aan 
amateurkunstenaars, maar ook aan scholen en zakelijke klanten.  

Ben jij gastvrij en flexibel? Ben je een kei in plannen, overzicht houden en ben je 
scherp op details? Aarzel niet en stuur ons een mail! We zoeken iemand op MBO- of 
HBO-niveau, die in de buurt woont. 

Over ZIMIHC 

Zat Ik Maar In Hoog Catharijne (ZIMIHC) zet zich al 30 jaar in voor de amateurkunst. 
Dat doen we door het bieden van podia, repetitieruimtes en het organiseren van 
evenementen in onze drie theaters in verschillende wijken van Utrecht en met 
ZIMIHC Maatwerk dat projecten en evenementen organiseert. 

ZIMIHC theater Wittevrouwen is een leuke, vrolijke en drukke locatie. We verhuren 
aan amateurkunstenaars en hebben vaste en tijdelijke huurders. Het pand gonst 7 
dagen in de week van vroeg tot laat en we hebben ook groepen kinderen die bij ons 
les krijgen. 

ZIMIHC theater Zuilen is onderdeel van het Vorstelijk Complex. Het is een 
cultuurhuis met een gevarieerd cultureel aanbod. Er worden vaste activiteiten 
geprogrammeerd en er zijn buurtactiviteiten. We hebben veel verhuringen aan 
amateurkunstenaars en daarnaast is er verhuur aan zakelijke relaties.  

Voor informatie over de functie en je sollicitatie kun je mailen naar Yvonne 
Maatkamp, via y.maatkamp@zimihc.nl.  
 
Het uitgebreide functieprofiel vind je op www.zimihc.nl 
 

 

 

 


