
 

Hoogt on Tour is op zoek naar jou! 

 

Vrijwilligers (publieksbegeleiders, m/v/x) 

Hoogt on Tour zoekt vrijwilligers die kassawerkzaamheden en kaartcontroles kunnen bij programma’s 

van Hoogt on Tour. Je zorgt ervoor dat onze filmvertoningen soepel verlopen en dat de bezoekers 

zich welkom voelen. De vrijwilligerscoördinator is je vaste contactpersoon en tijdens je 

werkzaamheden werk je samen met de operateur. 

Dit ga je doen achter de kassa 

• Je opent de kassa voor de eerste voorstelling en sluit die na aanvang van de laatste 

voorstelling af. 

• Je verwelkomt de bezoekers en helpt hen als zij nog geen toegangsbewijs hebben. 

• Je verstrekt bezoekers informatie over de films en adviseert hen wanneer nodig. 

Dit ga je doen bij de zaal 

• Je controleert de toegangsbewijzen bij de ingang van de zaal. 

• Je blijft tijdens de film in de buurt van de zaal, mochten er mensen tussentijds naar buiten 

komen. 

• Je bent, als het programma dit toelaat en er plekken over zijn, vrij om te kijken naar de films 

die gedraaid worden. 

• Je ontvangt mensen na de film en bent bereid tot het maken van een praatje 

Dit ben jij 

• Je houdt van contact met andere mensen. 

• Je houdt van films. 

• Je bent zelfstandig en proactief. 

• Je woont in (omgeving) Utrecht. 

Termijn 

Per direct en je draait 1 tot 4 keer per maand een dienst van 4 uur. 

Wat bieden wij? 

• Een functie op vrijwillige basis 

• Een vrijwilligerscontract en een WA-verzekering. 

• Een afwisselende, zelfstandige rol in een kleine, dynamische organisatie in ontwikkeling. 

• Een medewerkerspas waarmee je gratis naar onze films kunt. 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan een bericht naar info@hoogt.nl o.v.v. vacature vrijwilliger. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Michiel Langbroek op 030 – 231 22 

16. 

mailto:info@hoogt.nl


 

Hoogt on Tour vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil graag gelijkwaardig toegankelijk zijn voor 

iedereen. Daarom verwelkomen wij graag mensen die ons helpen de samenleving beter te 

representeren, ook al voldoe je niet aan alle functie-eisen. 

Meer over Hoogt on Tour 

Hoogt on Tour vertoont ijzersterke films op bijzondere locaties in Utrecht. Speelfilms, documentaires 

en klassiekers. Jeugdfilms, muziekfilms, films met een randje. Inleidingen, randprogramma, educatie 

en verdieping. Uniek in Utrecht! Je vindt ons zes dagen in de week in de binnenstad in Bieb Neude en 

wekelijks in het Werkspoorkwartier en op andere toffe plekken in de stad. 
 
Hoogt on Tour heeft de ambitie om op een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier in Utrecht te 

vestigen, als onderdeel van de Machinerie, het podium voor film en beeldcultuur te worden. Naast film 

zullen we ook daar speciale aandacht besteden aan educatie, nieuwe makers en andere visuele 

uitingen op het gebied van bewegend beeld. 

Cultureel ondernemerschap is voor Hoogt on Tour van groot belang. De medewerkers zijn 

ondernemend en zien kansen voor onze organisatie, ook met betrekking tot nieuwe partners, nieuwe 

markten en nieuwe doelgroepen. Daarom werken we ook veel samen met andere partijen zoals 

kunstenaars en instellingen. Meer informatie over Hoogt on Tour vind je op www.hoogt.nl. 

 

http://www.hoogt.nl/

