
 
 

Heb jij alles in huis om een echte pleeboy of pleegirl te zijn? 
 
 
Toilettheaterbedrijf The Plees to Be is op zoek naar nieuwe pleemates voor het 
aankomende festivalseizoen van 2018. 

 
Wat doen wij? 
The Plees to Be zorgt dat toiletten niet meer het vergeten hoekje zijn op een 
evenement, maar juist een toevoeging op de feestvreugde. Wij bieden een 
totaalconcept voor aankleding en verzorging van toiletten op festivals en feesten. Dit 
doen wij door de ingang van de toiletten thematisch aan te kleden, door de 
chagrijnige toiletjuffrouw te vervangen door gezellige types en door met theater en 
muziek een feestje te creëren rondom de toiletten. 

 
Functie omschrijving 
Als pleeboy of pleegirl ben je verantwoordelijk voor de theatrale aankleding van de 
ingang van toiletten. Dit wil zeggen dat je in je rol het publiek ontvangt, laat betalen 
en entertaint. Hiernaast zorg je voor het schoonhouden van de toiletten en aanvullen 
van toiletpapier. Ook opbouw en afbouw van de theatrale setting behoort tot de 
functie. 

 
Wat vragen wij? 
Je bent creatief, enthousiast en zelfstandig. Je vindt het leuk om in de huid van 
maffe typetjes te kruipen en hebt humor. Je bent goed in het maken van een feestje 
en het entertainen van mensen in hoge nood. Je bent niet bang om je handen (lees: 
handschoenen) vuil te maken. Je maakt makkelijk contact en bent communicatief 
vaardig. Je bent graag te vinden op de leukste festivals van Nederland. 
Je woonplaats is niet belangrijk, mobiliteit is een pré. 

 
Wat bieden wij? 
Een gezellige en uitdagende baan op inspirerende plekken door het hele land. De 
functie is op oproepbasis. Honorering via factuur of door middel van verloning. 

 
Meer informatie of solliciteren? 
Stuur je motivatie met CV en foto vóór 20 maart naar thepleestobe@gmail.com , 
dan laten we zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. 
Voor meer informatie? Mail: thepleestobe@gmail.com of bel: 06-41913651 


