
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sanna Weustink op nummer 06 13 05 38 39.
Stuur uiterlijk 4 juli je CV en motivatie naar info@janvanbesouw.nl onder vermelding van de vacature 
waar je op solliciteert. In de week van 5 juli maken wij een brievenselectie. Vervolgens zullen 
er gesprekken plaatsvinden op maandag 12 en dinsdag 13 juli.

Na een lang Corona-jaar met veel veranderingen ligt er weer een nieuwe toekomst in het 
verschiet voor Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle!

Alle activiteiten zijn weer van start in ons theater. Er zijn weer volop vergaderreserveringen, 
de culturele verenigingen repeteren en treden weer op en ook de artiesten vinden opnieuw 
hun weg naar ons Jan van Besouw. Er is weer werk aan de winkel! 

Bij CC Jan van Besouw leggen we de focus op het zelf initiëren en organiseren van onze 
producties en programmering. We organiseren zoveel mogelijk in samenwerking met 
lokale partijen en trekken dan ook gezamenlijk op met onze verenigingen, huisgenoten, 
ondernemers en inwoners. Kortom, we zijn een dynamisch bedrijf met als missie; 
Zoveel mogelijk cultuur samenbrengen om het welzijn van Goirlenaren en Rielenaren
 te vergroten en leuker te maken.  

Sta jij te popelen om mee te bouwen aan de toekomst 
van het Jan van Besouw met ons? 

 Ben jij;  
• ondernemend?
• zelfstandig werkend?
•	 flexibel	zonder	9-5	mentaliteit?
• een teamspeler die naast zijn/haar eigen werk graag collega’s helpt?
• communicatief sterk en sociaal vaardig?
•	 iemand	met	affiniteit	met	cultuur?

Dan zijn we op zoek naar jou voor de volgende vacatures:

Een rol voor iemand die creatief is, organisatorisch sterk is, zelf razendsnel culturele 
samenwerkingen opzet met onderwijs, ondernemers, inwoners van Goirle en ruime ervaring heeft 
met marketing en communicatie. Je geeft zelf, in overleg met de directeur, invulling aan onze 
culturele agenda!

Die alles in ons grote gebouw vlekkeloos laat verlopen, in alle zalen in de juiste opstelling van tafels 
en stoelen klaarzet. Maar ook iemand die handig is met gereedschap, kleine klusjes opknapt het 
contact onderhoud met onderhoudsmonteurs die regelmatig over de vloer komen. Ben jij sterk, 
handig en een klein beetje technisch? Dan hebben we jou nodig!

Dit bieden we je!

• Een dynamische werkplek met leuke collega’s;
• Veel zelfstandigheid en volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen;
• Een inspirerende werkomgeving op het snijvlak van muziek, dans, cultuur  
 en horeca waarbij je de kans krijgt om diverse voorstellingen te zien;
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging; 
• Een marktconform salaris, vakantiegeld en vakantiedagen.

Ben je stress bestendig, houd jij altijd het overzicht, houd je ervan om alles tegelijk aan te pakken en 
blijf	je	aardig	met	een	flinke	dosis	humor?	Dan	is	dit	jouw	baan!

Ben je een leider, gastgericht, heb je ruime ervaring van banqueting tot planning, inkoop, 
horecafinanciën	en	personeelsplanning?	Heb	je	volop	eigen	ideeën	op	gebied	van	de	sales	en	
procesverbetering voor F&B zaken? Zorg jij er samen met je team voor dat iedereen het naar zijn/
haar zin heeft in het Jan van Besouw? Dan horen we graag van jou!

MANAGEMENT ASSISTENT | 20 UUR PER WEEK

FACILITAIR / HORECA MANAGER | 38 UUR PER WEEK

PROGRAMMA MAKER | 20 UUR PER WEEK

MEDEWERKER ONDERHOUD EN BEHEER | 20 UUR PER WEEK
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