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Wij zijn Het Nationale Theater. We nodigen je graag uit om voorstellingen te komen kijken. Om bij ons 
inspiratie op te doen, vrienden te ontmoeten en verhalen te horen die je raken. Om voor een voorstelling samen 
te eten. Om met ons en met elkaar in gesprek te gaan, na te praten en ideeën uit te wisselen.  
We zijn het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland. We maken voorstellingen die je kijk op de 
wereld vergroten. Voorstellingen om je in thuis te voelen. We bewerken klassieke stukken en maken nieuwe 
stukken over onderwerpen van nu. We vertellen verhalen die we vinden op straat in de wijken van Den Haag of 
reizend door het land. Alle verschillende stemmen die we horen, brengen we op het podium van onze eigen 
theaters en van die in het land.  
Den Haag is onze thuisstad. In onze theaters; de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3, is 
geen avond hetzelfde. Je ziet bij ons beginnende theatermakers en de allergrootsten van het land. We 
veranderen onze theaters in een radiostudio, een danszaal of een festivalterrein. We gaan in gesprek met 
wijkbewoners en lokale helden. En we zijn steeds op zoek naar de betekenis van het theater voor vandaag en 
voor de toekomst. 
 

 
Ben jij onze nieuwe 

MANAGER TECHNISCHE EN PRODUCTIONELE BEDRIJFSVOERING? 
38 uur per week  

 
Als Manager Technische en Productionele Bedrijfsvoering ben jij een echte proces- en een people-manager. 
Je geeft leiding aan onze hoofden Techniek Residentieel, Techniek Reis, Productie, Kostuumatelier en 
Decoratelier. In nauw overleg bereid je de technische en productionele begeleiding van de eigen 
producties, programma’s en programmering voor.  
Je coördineert de planning, voorbereiding en totstandkoming van het theaterseizoen. Je adviseert en 
ondersteunt de directie, artistiek leiders en managers inzake de productionele en technische bedrijfsvoering 
als geheel en de uitvoering van het artistiek-inhoudelijke beleid. Je stuurt op optimale samenwerking tussen 
de verschillende disciplines binnen je afdeling. Je weet als geen ander de brug te bouwen tussen de 
productionele en de artistieke afdelingen en vertaalt onze inhoud-gedreven manier van werken in een 
projectmatig aanpak. Je bent uitstekend in staat om problemen helder in kaart te brengen en op effectieve 
wijze op te lossen.  
 
 
Jij: 

• Hebt HBO werk- en denkniveau met functie gerelateerde scholing en een aantal jaren 

managementervaring;  

• Bent een peoplemanager, weet werknemers te motiveren en inspireren, kan richting geven aan de 

activiteiten van anderen, bent uitstekend in staat om te delegeren en stuurt op samenwerking; 

• Beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 

• Hebt voldoende technische en productionele kennis om de hoofden adequaat leiding te kunnen 

geven;  

• Hebt en gedegen kennis van en affiniteit met de theater- of cultuursector; 

 
Wij bieden jou: 

• Een uitdagende functie in een vernieuwde organisatie 

• Een bruisende werkplek met een sterk team van professionals 

• Een salaris conform de Cao Toneel en Dans, schaal 9. 
 

Geïnteresseerd? 
Mail dan je cv en motivatie voor 8 november 2019 naar vacatures@hnt.nl. 
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij onze HR-adviseurs: Jacqueline van Boheemen (088-
3565275) of Armagan Arikboga (088-3565276)  
NB: een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.  
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Voor een nationaal podium dat zich midden in één van de vier grote steden bevindt, is het vanzelfsprekend 
dat naast onze producties en programmering, ook onze organisatie recht doet aan de 
bevolkingssamenstelling van Den Haag. Wij streven daarom naar een medewerkersbestand dat de 
diversiteit van de maatschappij weerspiegeld: jong en oud, arm en rijk, hoger- en lager opgeleid, met 
diverse culturele achtergronden. Uiteraard hanteren we de Code culturele diversiteit. 

 

 

 


