VACATURE STAMGASTWERVERS
Het Café Theater Festival
Tijdens het Café Theater Festival is de stad vier dagen lang het toneel van allerlei verrassende
vormen van theater in de publieke ruimte. Zo’n 19.000 bezoekers zien tijdens het festival
theater in de informele sfeer van de kroeg: van urban dance tot vertellingen en van
muziektheater tot mime. Het Café Theater Festival in Utrecht vindt plaats van 7 t/m 10 maart
2019 en wordt georganiseerd door een team van jonge, gedreven organisatoren.
We hebben een groep Stamgasten: de vrienden van het festival en jaarlijkse donateurs. Op dit
moment hebben we ongeveer 600 Stamgasten, zij steunen het festival jaarlijks met een
financiële bijdrage van €25 of een zelfgekozen bedrag (minimaal €10). Het merendeel van onze
Stamgasten wordt geworven tijdens het festivalweekend.
De functie
In deze functie werf je Stamgasten voor het Café Theater Festival in Utrecht tijdens het
festivalweekend op 7 t/m 10 maart. Samen met een collega-werver loop jij een route door de
binnenstad van Utrecht langs deelnemende cafés om na afloop van een voorstelling bezoekers
aan te spreken en te enthousiasmeren om een steentje bij te dragen aan het festival. Je
probeert zo veel mogelijk mensen te overtuigen om ons festival te steunen door Stamgast te
worden. Je bent op de hoogte van de missie en visie van het festival en je kan hier enthousiast
over vertellen.
Tijdens deze dienst zie je veel voorstellingen en word je goed door ons verzorgd. Je bent
minimaal een volle dag in het weekend en de donderdag- of vrijdagavond voor ons op pad.
Meer mag natuurlijk ook!
Wat kun je van ons verwachten?
- Je maakt onderdeel uit van een jong, ambitieus team
- Je wordt goed door ons verzorgd
- Tijdens je dienst kan je een hoop voorstellingen zien
- Je ontvangt 50% van de door jou geworven inkomsten. Hoe meer Stamgasten je werft,
hoe meer je verdient!
Wat verwachten wij van jou?
- Je houdt van een gezellig praatje
- Affiniteit met het Café Theater Festival of theater is een pre
- Je bent in staat om je ergens in vast te bijten en je houdt van een uitdaging
- Je kan ons festival op een correcte en leuke manier vertegenwoordigen
Enthousiast?
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk zondag 10 februari naar
stamgasten@cafetheaterfestival.nl t.a.v. Wytske Mullenders (medewerker zakelijk). Voor
vragen over de functie kun je contact opnemen met hetzelfde e-mailadres. Maandag 11 februari
hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

