
Vi åbner ny teaterbar og udvider vores team! 
 
Om jobbet
Som ansat i forhuset er det dig teatrets publikum møder som den første og sidste person ved et teaterbesøg. Du garanterer 
gæsteservice i højeste kvalitet, hvad enten du modtager gæsterne i foyeren inden en forestilling eller du står bag baren. Som 
forhusvært er din primære opgave sammen med resten af teamet at sikre gæsternes oplevelse er i top med personlig og rela-
tionsskabende gæsteservice, såvel som deres sikkerhed i forhold til førstehjælp og brand.

Du forventes at kunne arbejde 2-3 vagter om ugen inkl. lørdage, og arbejdstiden vil hovedsageligt være eftermiddag og aften. 
Baren er åben man-lørdag fra før forestillingsstart og til senest kl. 02:00 tors-lørdag.

Om dig
Du er serviceminded, fleksibel og stabil. Du brænder for at give teatrets publikum den gode oplevelse, elsker at være i kontakt 
med mange mennesker, er udadvendt og har et glimt i øjet. Du kan bevare overblikket i store forsamlinger og indgå i et større 
team af omkring 25 personer. Du kan arbejde med mange bolde i luften, i omskifteligt tempo og med et stort smil på igennem 
det hele. Det vil være en stor fordel, at du er kultur- og teaterinteresseret, og har erfaring indenfor gæsteservice og/eller bar.

Arbejsopgaver

• Garantere gæsteservice i høj kvalitet
• Sørge for at foyer- og barområde præsenterer sig godt
• Indgå i teatrets førstehjælps- og brandberedskab
• Indscanning og tjek af billetter
• Sidde med i salene under forestillinger
• Betjene teaterbaren som barvært (salg, opvask, opfyldning, kasseoptælling mm.)
• Gennemføre rundvisninger for grupper på teatret
• Indgå i værtskorpset træning i gæsteservice
• Deltage i personalemøde hvert kvartal

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

Tiltrædelse og ansøgning 
Tiltrædelse: 1. august 2022
Ansøgningsfrist: 3. juni 2022
 
Ansøgning sendes til lml@aalborgteater.dk med tekst “Forhusvært”. 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

AALBORG TEATER SØGER
FORHUSVÆRTER TIL FOYER
OG NYOPSTARTET BAR
med tiltrædelse 1. august 2022

http://aalborgteater.dk

