
Per 1 januari 2017 fuseerden de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong en Theater 
aan het Spui tot Het Nationale Theater. Door de fusie is een unieke theaterorganisatie ontstaan. In 
Den Haag en in het land.  

Stagiaire Funding bij Het Nationale Theater  
Vanaf begin september 2017 zijn wij op zoek naar een stagiaire die het team Funding van deze 
gloednieuwe organisatie komt ondersteunen. 

Wie zijn wij 
Het Nationale Theater is een nieuwe landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met 
eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. We produceren 
vernieuwend theater. We zijn het grootste reisgezelschap van Nederland. Ook programmeren we in 
Den Haag een gevarieerd aanbod voorstellingen, van cabaret tot muziektheater, van dans tot 
theatercolleges. 

Werkzaamheden team Funding  

Je werkt mee op de afdeling met alle activiteiten op het gebied van fondsenwerving, sponsoring en 

mecenaat. We hebben een vriendenstichting, drie kringen voor particuliere gevers, een 

bedrijvengenootschap en partnerships met sponsors en fondsen. 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het werken met een CRM-systeem, versturen –en 

verwerken van uitnodigingen, communicatie via online kanalen, ondersteunen bij fondsaanvragen en 

het organiseren van events. 

Profiel 

Wij zoeken een enthousiaste, zelfstandige en communicatieve stagiaire op HBO niveau (3e of 4e 

jaars). Je hebt affiniteit met theater. Vind jij het belangrijk anderen in contact te brengen met theater? 

Ben jij goed in het opbouwen en onderhouden van contacten? Organiseer je graag bijzondere events? 

En werk je graag in een creatieve omgeving waarin geen dag hetzelfde is? Dan is een stage op de 

afdeling Funding jouw plek! 

Voor deze stage ben je minimaal 3 dagen per week beschikbaar gedurende een periode van minimaal 
vijf maanden. De stage start in overleg eind augustus begin september 2017. 

Wat bieden wij? 
Een veelzijdige, leerzame en energieke stageplaats in deze gloednieuwe en unieke 
theaterorganisatie. Je bent onderdeel van het team Funding en krijgt de mogelijkheid om onderzoek 
te doen.  

Stagevergoeding 
€ 300 bruto per maand voor 40 uur p/w. 

Reageren 

Meer informatie kan je opvragen bij Rosa Brinks 070-3565396. Reacties via mail voor 1 juni 
naar Anna-Belle de Haan, via vacatures@hnt.nl.   
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