Stagiaire Funding bij Het Nationale Theater
Vanaf begin september 2018 zijn wij op zoek naar een stagiaire die het team Funding
komt ondersteunen.
Geloof jij in de kracht van theater? Ben jij goed in het opbouwen en onderhouden van
contacten? Organiseer je graag bijzondere events en werk je graag in een creatieve
omgeving? Dan is een stage op de afdeling Funding jouw plek!
Wie zijn wij
Het Nationale Toneel, NTjong, Theater aan het Spui, Zaal 3 en de Koninklijke Schouwburg
vormen samen het Nationale Theater. We maken zelf producties voor jong en oud met ons
grote ensemble van achttien acteurs en zeven regisseurs die verbonden zijn aan Het
Nationale Theater.
In onze eigen theaters programmeren we ook voorstellingen van andere gezelschappen. Alle
genres zijn vertegenwoordigd in onze theaters: van cabaret tot toneel en muziek. Daarnaast
beschikt Het Nationale Theater als enige theater in Nederland over een eigen kostuum-en
decoratelier. We hebben grote ambities op het gebied van educatie, talentontwikkeling en
publieksverbreding.
Werkzaamheden team Funding
Als stagiaire Funding help je mee om deze ambities waar te maken. Je werkt mee met alle
activiteiten op het gebied van fondsenwerving, sponsoring, donaties en relatiebeheer. We
hebben een vriendenstichting, drie kringen voor particuliere gevers, een
bedrijvengenootschap en partnerships met sponsors en fondsen. Je werkzaamheden
bestaan onder andere uit het versturen –en verwerken van uitnodigingen, communicatie
richting onze partners, Vrienden en begunstigers, ondersteunen bij de activatie van
sponsorproposities en het organiseren van events.
Profiel
Wij zoeken een enthousiaste, zelfstandige en communicatieve stagiaire op HBO niveau (3e
of 4e jaars). 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
2018.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige, leerzame en energieke stageplaats in een unieke theaterorganisatie. Je bent
onderdeel van het team Funding, krijgt de mogelijkheid om onderzoek te doen,
voorstellingen te bezoeken en alle facetten van een theaterorganisatie leren kennen.
Stagevergoeding € 300 bruto per maand voor 40 uur p/w. Reageren Meer informatie kan je
opvragen bij Vera Seriese 088-3565336. Reacties via mail voor 29 juni naar Jacqueline van
Boheemen, via vacatures@hnt.nl.

