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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 

ZAKELIJK ASSISTENT HNTEDUCATIE EN INTERACTIE?  
32 uur per week  

 
Als Zakelijk Assistent ondersteun je de Manager HNTeducatie en Interactie bij de voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie van alle activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd. Of het nu een video-
inleiding bij een voorstelling op tournee is of een Iftar-maaltijd in een van onze foyers, een workshop voor 
mbo-leerlingen of een groot contextprogramma rond een voorstelling van HNTjong.  
Met de manager vertaal je de plannen in begrotingen, projectplannen en actielijsten. Je bespreekt met je 
collega’s welke ideeën zij hebben en wat ervoor nodig is om die ideeën te realiseren. Nadat een activiteit 
heeft plaatsgevonden, maak je de balans op. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken, binnen de 
afspraken die we daarover maakten? Zo houd je samen met je manager de afdeling op koers!  
 
Jij: 

- hebt een passie voor cultuur in het algemeen en theatereducatie en contextprogramma’s in het 
bijzonder. 

- hebt zakelijk en financieel inzicht; 
- kunt begrotingen maken en lezen; 
- kunt subsidieaanvragen schrijven;   
- bent zelfstandig, werkt secuur en planmatig.  

 
 
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 5. 
 

Geïnteresseerd? 
Mail dan je cv en motivatie voor 12 november? 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)  
 

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. 
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