
FOLKETEATRET SØGER NY  
FOYERCHEF 

Er du en dygtig organisator, fyldt med energi og begejstring for teater, har du sans for at skabe stemning omkring 

arrangementer og lyst til at lede vores forhuspersonale, så læs mere her!

Folketeatret er Danmarks ældste folkelige teater – vi har rundet 165 år i år og har en omfangsrig produktion og co-

produktion samt en række gæstespil. Vi er derudover Danmarks største turneteater med en lang række forestillinger, 

der turnerer rundt i det ganske land. På en sæson har vi i Nørregade typisk ni-ti forestillinger samt et stort antal 

indlejninger, gæstespil og diverse arrangementer, blandt andet for vores gruppekunder. På vores turneteater ved 

Grøndalscentret har vi også en række arrangementer og forestillinger, dog i mindre omfang end i Nørregade.

Som foyerchef får du ansvaret for foyeren, herunder 20 til 25 løstansatte foyermedarbejdere, som tager imod vores 

publikum, tjekker billetter, står i baren, serverer ved arrangementer og i det hele taget giver alle vores kunder og 

publikummer en god oplevelse. Du får også ansvaret for den praktiske koordinering og gennemførsel af arrangemen-

ter samt planlægning, indkøb og indretning af foyeren ift. salg af merchandise, udsmykning osv. Stillingen refererer 

til vores nye salgschef, som vi forventer at have ansat pr. 1. januar 2023.

Du får mange spændende opgaver

•  Daglig personaleledelse af vores løstansatte foyermedarbejdere

•  Koordinering og planlægning af afvikling af arrangementer og forestillinger i et tæt samarbejde med produktions-

lederen i Nørregade, lederen af vores børne- og ungeafdeling, forestillingslederne, salgschefen og salgsmedarbej-

der, kantineleder m.fl.

•  Indgå i vagtplanen som foyeransvarlig under afviklingen af forestillinger og arrangementer

•  Skabe gejst, energi og motivation hos vores engagerede foyermedarbejdere

•  Ansvarlig for driften af foyeren, indkøb, lager og vagtplanlægning

•  Ansvarlig for ansættelse og oplæring af nyt personale til foyeren

•  Stå for udsmykning af foyer og salg af merchandise til forestillingerne 

•  Sikre at diverse lovgivning, f.eks. inden for håndtering af fødevarer, hygiejnestandarder m.m., overholdes i foyeren

Vi kan tilbyde et spændende job

•  Med mulighed for at kaste alt din gejst og energi ind i at skabe den bedst mulige ramme for vores publikum og an-

dre kunder, når de træder ind i teatret 

•  Med mange skønne kolleger på teatret, der alle brænder for det, de laver, og at blive en del af et fantastisk miljø, 

hvor hjertet for teatret, et stærkt sammenhold og en god omgangstone er i centrum

•  Med mulighed for relevant kompetenceudvikling inden for dit område

•  Med adgang til en række personalegoder: pensionsordning på 15 procent, sundhedsforsikring, mulighed for brug af 

motionscenter, rabatordning på en række hoteller og mulighed for at se en masse teater
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Stillingen stiller krav til dig som person

Derfor forventer vi, at

•  Du har erfaring fra en lignende stilling, gerne som leder

•  Du har også erfaring fra teaterverdenen eller fra en kulturinstitution, men det er ikke et ufravigeligt krav

Til gengæld har vi følgende krav:

•  Du er en dygtig koordinator, organisator og har indgående erfaring med praktisk koordinering og planlægning 

•  Du har erfaring med vagtplanlægning eller har let ved at sætte dig ind i den type opgave

•  Du har gejst, energi og er god til at skabe relationer

•  Du er som person løsningsorienteret og god til at gå i dialog med mange forskellige mennesker og få enderne til at 

mødes

•  Du har en sans for at skabe en god stemning og service og vil komme med dine egne gode ideer til, hvordan vi kan 

udvikle publikumsoplevelsen i foyeren 

•  Du er indstillet på, at arbejdet også vil indbefatte aften- og weekendarbejde, og at du indgår i foyerens vagtplan

Ansøgning og information

Ansøgningsfristen er onsdag den 19. oktober 2022. Vi forventer at afholde første samtale mandag den 24. oktober 

og anden samtale onsdag den 26. oktober. Ansøgere, der går videre til anden samtale skal tage en test, og der vil 

blive trukket referencer inden tilbud om ansættelse. Tiltrædelse er senest 1. december 2022.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Det forventes, at 12 til 18 timer vil gå med planlægning, koordinering, møder, ind-

køb osv., mens de øvrige timer lægges som en del af vagtplanen i foyeren. Lønnen forhandles efter kvalifikationer.

Send din ansøgning med CV mærket ”Foyerchef” til personalechef Lone Beier på lobe@folketeatret.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til – i fortrolighed naturligvis – at kontakte teaterchef Kasper Wilton.  

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, kontakt da personalechef Lone Beier. Du kan kontakte os via Folketeatrets 

telefon 38345555.

Vil du vide mere om Folketeatret?

Folketeatret er en del af Det Københavnske Teatersamarbejde. Vi er et teater med en fast stab på ca. 50 medarbejdere 

samt 2-300 periodisk ansatte – både instruktører, scenografer, lyd- og lysdesignere, løse teknikere, koreografer og 

skuespillere. Vi samarbejder både med en lang række eksterne aktører, små som store, og med teaterforeningerne og 

bedriver desuden kommerciel virksomhed i form af udlejningsarrangementer m.m. Vi har adresse i både Nørregade 

og på Hvidkildevej, hvor vores turneteater holder til. Skræddersal, værksteder, teknikere og scener findes på begge 

matrikler. Vi er langt fremme på bæredygtighedsområdet, både ift. energiforbrug, affald og genbrug. Og så er vi en 

attraktiv arbejdsplads, hvor vi er gode til at se og høre hinanden, gode til at fejre stort og småt, og hvor mange af 

vores medarbejdere bliver i mange år.

https://www.folketeatret.dk/om-folketeatret/om-folketeatret/

