
 
 
 

 

 

De Lieve Vrouw zoekt per direct meerdere 

 

Medewerkers publieksontvangst 
voor de coronatoegangsbewijs controle  

 

 

De Lieve Vrouw 

De Lieve Vrouw is al ruim 30 jaar het vlakke vloertheater en filmtheater van Amersfoort, gelegen aan 

het mooiste plein van het stadshart. Ons horecaterras biedt uitzicht op De Lieve Vrouwetoren. De 

Lieve Vrouw is 364 dagen per jaar geopend voor podiumkunsten en film, (culturele) verhuur én 

educatie voor het onderwijs. Kortom: een dynamische en inspirerende werkomgeving met betrokken 

collega’s en een belangrijke culturele plek voor de stad.  

 

De functie: 

Met ingang van 25 september 2021 zijn (film)theaters en horeca verplicht om bezoekers te 

controleren op een geldig coronatoegangsbewijs (hierna CTB). Dit betekent dat er tijdens de 

openingstijden van De Lieve Vrouw een medewerker bij de ingang van het pand aanwezig moet zijn 

voor de ontvangst van bezoekers en de controle van het CTB. 

 

Als medewerker publieksontvangst ben je het eerste aanspreekpunt voor alle bezoekers van De Lieve 

Vrouw. De bezoeker zal, zeker in de eerste weken, heel veel vragen hebben aangaande hun bezoek. 

Als eerste aanspreekpunt en gezicht van DLV zorg je voor een warm welkom en beantwoord je alle 

vragen op een klantvriendelijke manier. Daarnaast heb je de belangrijke taak om het CTB te 

controleren. Je werkzaakheden worden gepland volgens een rooster. Dit rooster wordt ingevuld in 

samenspraak met je collega medewerker publieksontvangst. Uiteindelijk moet er 7 dagen per week 

van +/- 11.00 tot 23.00 uur een medewerker publieksontvangst voor de deur van De Lieve Vrouw 

staan. 

 

Om de functie goed te kunnen uitoefenen vragen wij :  

- Het vermogen om zelfstandig te kunnen werken. 

- Goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal (gesproken). 

- Een klantgerichte houding. Je bent vriendelijk, oplossingsgericht en je kan omgaan met 

weerstand 

- Iemand die in de buitenlucht, voor de ingang van De Lieve Vrouw, wil werken. Het kan fris zijn in 

deze tijd van het jaar. Natuurlijk zorgen wij er wel voor dat je een droge werkplek hebt.  

- Een inwoner van Amersfoort of directe omgeving.  

- Affiniteit met het aanbod van De Lieve Vrouw is een pre.  

 

Wij bieden: 

- Een plek binnen een culturele organisatie op een prachtige locatie in Amersfoort 

- Een leuk en gevarieerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers 

- Een salaris op basis van de CAO Nederlandse Podia  

Minimaal € 10,91 bruto per uur  tot maximaal € 12,39 bruto per uur. Dit is afhankelijke van leeftijd 

en ervaring. 

- Een vrijkaartenregeling voor het programma van De Lieve Vrouw  



 

Interesse in deze functie ? 

Stuur dan een e-mail met een sollicitatiebrief en een CV zo snel mogelijk naar: 

personeelszaken@lievevrouw.nl t.a.v. Miriam Lokhorst 

Heb je nog vragen? Stuur een mail aan Ron Wielens, Manager techniek & operatie 

ronwielens@lievevrouw.nl  
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