
  

Stichting Het Danspaleis is per direct op zoek  

naar een:  

 

Vloermedewerker(M/V/X) 

 

Wat doet het Danspaleis? 

Het Danspaleis is een ouderwets gezellig dansfeest voor ouderen en draait in de grote 

steden van Nederland (met name in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en door 

heel het land. We zijn vooral te vinden in zorgcentra en buurthuizen maar ook op festivals, 

evenementen en in theaters.  
 

De functie 

Als flexibele, freelancekracht werk je gemiddeld 1 dag in de week. Je bent samen met een 

klein team verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Danspaleis edities. Je helpt met het 

op- en afbouwen van het decor op de verschillende locaties en ondersteunt de PD (de 

Platendraaier) waar nodig op de vloer tijdens de uitvoeringen van het 2 uur durende 

Danspaleis. Ook ben je een aanjager op de dansvloer door te dansen met de ouderen. 

 

Jij 

- Jij hebt een sociaal hart, je bent praktisch en beschikt over productiekwaliteiten. Je bent 

snel en handig en draait je hand niet om voor fysiek zware klussen met op- en afbouwen. 
- Je bent communicatief vaardig en weet in verschillende situaties uitstekend met mensen, 

oud en jong, om te gaan. Je vindt het leuk om een feestje met de ouderen te maken door 

hen mee te nemen op de dansvloer (daar kunnen we je in ondersteunen) 
- Je bent in bezit van een rijbewijs en kunt in een bus (Renault Master, Black Beauty) rijden.  
- Je woont (bij voorkeur) in regio Amsterdam. 

 

Wij  

Wij bieden jou een afwisselende functie bij een unieke organisatie voor 2 à 4 dagen in de 

maand (6 à 8 uur per dag) met uitzicht op meer werk wanneer alles naar tevredenheid 

verloopt. Vergoeding in overleg en door middel van een factuur (geen loondienst). 

 

Contact 

Enthousiast geworden? 

Stuur je sollicitatie in de vorm van een korte motivatiebrief en CV zsm of in ieder geval voor 

31 maart as. naar: info@hetdanspaleis.com. 

Voor vragen kun je terecht bij Dana Hoyer: dana@hetdanspaleis.com  

Meer informatie over Het Danspaleis kun je vinden op www.hetdanspaleis.com. 
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