
  
  
Als nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater gelooft Akoesticum dat kunst 
onmisbaar is voor ontplooiing van mensen en voor verbinding in de maatschappij. Vanuit die 
gedachte draagt Akoesticum sinds 2014 met een klein team bij aan een betere samenleving met de 
podiumkunsten als inzet. Een vrijplaats om samen te komen, te repeteren, leren, creëren, 
experimenteren en elkaar te inspireren. Een plek waar je rijker uit komt dan je in ging.  
  
Gelegen aan de rand van de Veluwe in een voormalige kazerne uit 1906 ontvangt Akoesticum op 
dagelijkse basis groepen uit binnen- en buitenland voor één- of meerdaagse repetities, workshops, 
trainingen of scholing. Van (inter)nationale jeugdorkesten tot danscursussen voor zestigplussers, maar 
ook de zakelijke markt maakt graag gebruik van de creatieve omgeving van Akoesticum. Daarnaast 
biedt Akoesticum een breed scala aan publieksvoorstellingen aan, van try-outs tot karakteristieke 
concerten.   
  

Akoesticum groeit! Hierdoor zijn we op zoek naar een  
  

HOST/HOSTESS  
flexibele uren  

  
Als host ben jij het visitekaartje en eerste aanspreekpunt van Akoesticum! Met een glimlach op je 
gezicht heet je onze gasten en bezoekers welkom en zorg je er elke dag opnieuw voor dat ze een 
onbezorgd en leuk verblijf hebben. Je bent een duizendpoot en vindt het leuk om met veel 
verschillende activiteiten en mensen bezig te zijn. Affiniteit met muziek, dans, theater is een pré, want 
dat is de omgeving waar je je elke dag voor inzet.   
  
Voorbeelden van werkzaamheden:  

• gastvrij ontvangen en begeleiden van onze groepen, (inter-)nationale gasten en 
bezoekers  
• in- en uitchecken van gasten en bezoekers  
• doornemen van het programma voor de dag met organisaties die dan aanwezig zijn  
• ondersteunen in het klaarzetten en opruimen van o.a. de catering  
• beantwoorden van vragen door gasten en bezoekers  
• oogje in het zeil houden en voorkomende werkzaamheden oppakken  

  
Jij:  

• hebt een open en verzorgde uitstraling  
• bent representatief en gastvrij, hospitality zit in je DNA  
• werkt altijd met een lach op je gezicht  
• bent niet bang om een praatje te maken  
• bent stressbestendig en doortastend  
• hebt een hands-on mentaliteit, teamspirit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel  
• bent bereid zowel door de week als in de weekenden, overdag en ’s avonds te werken  
• hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in verband met het 
contact met (inter-)nationale bezoekers  
• woont in Ede of omgeving  
• bezit een Diploma BHV én een IVA certificaat of bent bereidheid die te halen  



  
  
Wij bieden:  

• een inspirerende culturele omgeving met een gezellige, informele werksfeer  
• een team van leuke collega’s  
• een flexibel rooster: je bepaalt zelf wanneer je wilt werken door je in te schrijven op 
diensten binnen ons online platform. Akoesticum is 24/7 geopend. Dit betekent dat er 
zowel door de week als in de weekenden, overdag en ’s avonds diensten beschikbaar 
zijn.  
• een salaris binnen schaal 1, CAO Nederlandse Podia (www.caonederlandsepodia.nl).  

  
Interesse?  
Stuur je motivatie en CV vóór 30 mei naar anita.staal@akoesticum.org o.v.v. “Vacature host/hostess”. 
Heb je vragen over de vacature, stuur dan een bericht naar info@akoesticum.org.   
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