
FORHUSANSVARLIG  
(BARSELSVIKAR)

OM AALBORG TEATER
Aalborg Teater er Nordjyllands største kulturproducent. Vi producerer 10 egenproduktioner pr. sæson og har desuden Danmarks største skuespillerensembler med 
ca. 20 fastansatte skuespillere. Vi henvender os primært til det nordjyske publikum, og i løbet af en sæson oplever 80-90.000 publikummer vores forestillinger på 
teatrets 4 scener. Ud over forestillinger tilbyder vi rundvisninger samt mulighed for at spise i vores café/restaurant.

 AALBORG TEATER SØGER 

Om stillingen
Aalborg Teater søger barselsvikar til stillingen som 
forhusmedarbejder med ansvarshavende funktion til 
kundeservice. Som forhusansvarlig er din primære opgave 
at varetage teatrets kundeservice sammen med vores 
forhuschef i forbindelse med forestillinger samt forestå 
sikkerheden omkring vores publikum. Du vil i samarbejde 
med forhuschefen være ansvarlig for teatrets kundeservice. 
Stillingen er en deltidsstilling på 20 timer (½ tid) og tidsbe-
grænset til perioden 1. april 2021 – 31. marts. 2022.

Arbejdstid:
Arbejdstiden er primært aftenarbejde i forbindelse med 
forestillinger. Vagterne deles med forhuschefen og vil pri-
mært være med ansvarshavende funktion - dog med behov 
for enkelte vagter i værtsrolle. Du vil være forhuschefens 
nærmeste sparringspartner, og må derfor også påregne 
arbejde i dagstimerne med administrative opgaver sammen 
med forhuschefen.

Arbejdsopgaver:
Som forhusansvarlig har du medansvar for, at publikum 
oplever et højt serviceniveau i forbindelse med deres 
teaterbesøg. Du vil i rollen som forhusansvarlig være 
hovedansvarlig for sikkerhed, værternes arbejdsgang og 
kundernes gode oplevelse i teatret.

Opgaver:
• Sparringspartner til forhuschefen
•  Ansvarshavende og medarbejder for kundeservice ved 

forestillinger og andre arrangementer
•  Implementering og vedligeholdelse af 

kundeservicestrategi
•  Rekruttering af timeansatte værter i samarbejde med 

forhuschef
 • Instruktion af værter i samarbejde med forhuschef
•  Koordinering mellem øvrige forhusfunktioner og produk-

tion på dagen
•  Formidling af relevant information til værter på dagen i 

forhold til gennemførelsen af serviceopgaven
• Gennemføre rundvisninger for grupper på teatret
• Indgå i teatrets førstehjælpsberedskab
• Indgå i teatrets brandberedskab
• Udseende og præsentation af foyeren

Vi søger:
Vi søger en serviceminded, fleksibel og stabil ansvars-
havende medarbejder som kan påtage sig og forvalte et 
ansvar. En som brænder for at give teatrets publikum den 
gode oplevelse, kan lide at være i kontakt med mange 
mennesker, er udadvendt og har et glimt i øjet. Du skal 
kunne bevare overblikket i store forsamlinger og kunne 
indgå i et tæt samarbejde med forhuschefen og nærmeste 
kollegaer. Desuden forventer vi, at du besidder basale IT- 
kundskaber. Det vil være en stor fordel, at du er kultur- og 
teaterinteresseret.

Vi tilbyder:
Et alsidigt job på en levende og spændende arbejdsplads 
med stor kundekontakt. Et job, hvor du skal arbejde med 
kundeservice, publikumssikkerhed og administrative opga-
ver samt være ansvarlig for organisering og gennemførelse 
af en højt prioriteret del af teatrets kundeservice.

Forudsætning:
Det er en forudsætning for varetagelse af jobbet som for-
husansvarlig, at du har et udvidet kursus i førstehjælp. Har 
du ikke bevis for dette kursus, vil vi sørge for, at du hurtigst 
muligt efter tiltrædelse følger et kompetencegivende første-
hjælps- og brandberedskabskursus.

Arbejdstid og aflønning:
Stillingen er en deltidsstilling med i gns. 20 timer pr. uge.

Løn:
Løntrin 17 efter statens satser svarende til kr. 12.120,04 mdl. 
(Derudover tillæg ved arbejde efter kl. 17 og 15% pension)

Tiltrædelse og ansøgning:
Stillingen tiltrædes snarest muligt dog senest 1. april 2021.

Ansøgningsfrist: 5. marts 2021. Der afholdes samtaler i uge 11.

Ansøgning sendes til ansogning@aalborgteater.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse 
til Forhuschef Laura Marie Lauritsen, tlf.: 28 55 87 42

Se mere om Aalborg Teater på aalborgteater.dk


