
Het Nationale Theater  

NTjong zoekt  

ZAKELIJK COӦRDINATOR/LEIDER 

 

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.  

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. 

 

NTjong is onderdeel van Het Nationale Theater. Sinds 2013 maakt NTjong theater voor 

kinderen en jongeren onder artistieke leiding van Noël Fischer. Met ingang van het nieuwe 

seizoen zoeken we voor de dagelijkse leiding van NTjong een zakelijk coördinator/leider 

(0,6/0,8 fte). 

 

De zakelijk coördinator/leider is verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische bedrijfsvoering 

van Ntjong onder de directie van Het Nationale Theater. Hij /zij ontwikkelt en geeft vorm aan de 

strategische koers van NTjong in samenwerking met de artistiek leider. 

De zakelijk coördinator/leider stuurt de activiteiten van Ntjong aan, zorgt voor continuïteit en geeft 

dagelijks leiding aan het NTjong projectteam. Hij/ zij heeft financieel overzicht, beheert de budgetten 

en monitort de verkoop van voorstellingen. Ook het maken van contractafspraken behoort tot de 

taken. 

 

NTjong heeft met de voorstellingen en educatie activiteiten een groot bereik, binnen het onderwijs en 

de theaters in Nederland en Vlaanderen. 

Samen met HNT heeft NTjong grote ambities en zoekt naar nieuwe manieren om nog meer jong 

publiek de kracht van theater te laten ervaren. 

   

Profiel 

We zoeken iemand met 

• zakelijk en financieel inzicht 

• leidinggevende ervaring 

• grote affiniteit met het (jeugd)theater en het werkveld 

• kennis en ervaring met het produceren van theater 

• kennis van acquisitie 

• ervaring met overheidsfinanciering, fondsenwerving en sponsoring 

• een relevante opleiding op minimaal HBO niveau 

• een eigenzinnige visie op het gebied van marketing 

  

Je bent 

• ondernemend, innovatief en creatief 

• flexibel 

• communicator 

• bruggenbouwer 

• woonachtig in Den Haag is een pré 

 

 

Wat bieden wij? 

. een inspirerende werkomgeving in Den Haag in een dynamisch theaterbedrijf 

. een aanstelling van minimaal 0,6 fte of 0,8 fte 

. jaarcontract met uitzicht op verlenging 

. beschikbaar start nieuwe seizoen 

. salariëring  schaal 8 CAO Toneel & Dans 

 
  



Geïnteresseerd? 

Mail dan je cv en motivatie voor 1 juni a.s. t.a.v. Anna-Belle de Haan naar, e-mail vacatures@hnt.nl. 

Meer informatie over de functie kan je opvragen bij Anna-Belle de Haan (HR adviseur), 070-3565315 

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 12 juni, de tweede gesprekken in de week van 19 

juni.  
 


