Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) – thuisbasis van het Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor,
Metropole Orkest en Globe ckc – biedt spraakmakende concertprogramma’s met topsolisten en -ensembles voor
een publiek van jong tot oud. Daarnaast biedt het MCO hoogwaardige en sfeervolle faciliteiten aan voor opnames,
repetities of events.
Het MCO is onderdeel van de Stichting Omroep Muziek (SOM). Deze stichting is met ca. 230 mensen het
productiehuis voor levende muziek bij de publieke omroepen. De SOM verzorgt de productie van drie grote
symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR ZaterdagMatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en Het
Zondagochtend Concert.
Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, ook onderdeel van de SOM, verzorgen de hoofdmoot
van de concerten in de series. We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument Muziekcentrum van
de Omroep dat vaste en incidentele huurders kent en een aantal goed lopende concertseries programmeert.
Voor een goede bereikbaarheid en een optimale serviceverlening aan zowel in- als externe klanten, alsmede het in
goede banen leiden van concerten, verhuringen en events in het Muziekcentrum van de Omroep, zijn wij op zoek
naar een

Receptionist-Telefonist (m/v)
15,5 uur p/w (2 avonden en op zaterdagen)
die tevens op afroep als gastheer/gastvrouw wil optreden
De functie als Receptionist(e)-Telefonist(e):


Het bedienen van de telefooncentrale.



Het ontvangen, te woord staan en verwijzen van bezoekers.



Het verrichten van administratieve werkzaamheden.



Het reserveren van inspeelruimtes op verzoek van huurders.



Het assisteren bij voorbereiding en uitvoering van evenementen in eigen huis.



Het ontvangen, registeren en distribueren van aangetekende en grote poststukken.



Ervoor zorgen dat bloemen, actuele affiches en publicaties op de daarvoor bestemde plekken terecht
komen.



In deze functie ben je onderdeel van het BHV-team.

Wij zoeken iemand die bij voorkeur ook bereid is af en toe, op afroep, als gastheer/gastvrouw op te treden.
Als gastheer/gastvrouw:


Treedt je op als eventmanager bij kleine verhuringen. In dat geval ben je verantwoordelijk voor de
ontvangst van gasten en ben je aanspreekpunt voor huurders en de eigen organisatie.



Ben je verantwoordelijk voor het gereed maken van de verschillende ruimtes ten behoeve van
verhuringen (stoelen/tafels en andere licht sjouwwerk) en voer je op verzoek van de huismeester kleine
reparaties uit.



Ondersteun je onze receptionisten waar nodig.



Ben je onderdeel van het BHV-team.

Jouw profiel:


Je hebt ervaring als telefonist(e)/receptionist(e).



Je bent daadkrachtig en besluitvaardig, maar tegelijkertijd dienstbaar.



Je bent accuraat.



Je bent representatief en klantvriendelijk.



Je beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is goed.



Je bent bij voorkeur in het bezit van een BHV-diploma (of bent bereid dit diploma te halen).



Je weet van aanpakken, hebt technisch inzicht en bent bereid om een stapje harder te lopen.



Je bent in staat om zelfstandig én binnen een team te werken en je bent in staat om proactief je werk
zelf in te delen.



Je denkt in oplossingen, niet in problemen.



Je bent woonachtig in de regio Hilversum.

Praktisch:
Je werkt in ons eigen gebouw: het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Het bij deze functie behorende
salaris is conform de CAO van de SOM en ligt bij een fulltime dienstverband tussen € 1.788,16 en € 2.235,16 bruto
per maand (schaal E). In aanvang bieden we je een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie om deze om
te zetten in een vaste aanstelling.
Reacties:
Je kunt je cv en motivatie voor 1 september 2018 per e-mail sturen naar frederique.blessing@omroepmuziek.nl.
Voor vragen kan je contact opnemen met Rogier Hageman, manager Muziekcentrum van de Omroep, via
telefoonnummer 035-6714175.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

