Het Nationale Theater is een landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met drie eigen
theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. We zijn continu
op zoek naar nieuwe verhalen en andere manieren om het hart van de samenleving te veroveren. Alle
verschillende stemmen die we horen brengen we met ons acteursensemble en team van regisseurs
samen in de producties van Het Nationale Theater en jeugd- en jongerenproducties van HNTjong. We
geven hierbij jonge acteurs en makers ruimte om te experimenteren en proberen nieuwe
theaterformats uit, van bingewatchen tot zomerspektakel, van stand-up tot radiotheater. Jaarlijks
programmeren we in onze huizen ruim 800 voorstellingen van cabaret tot toneel, van dans tot
theatercolleges.
Voor ondersteuning van de afdeling kaartverkoop & informatie zoekt
Het Nationale Theater
per direct een medewerker kaartverkoop en informatie
Functie en werkzaamheden:
- Je bent het eerste aanspreekpunt van onze bezoekers aan de balie en online;
- Je bent een optimistische en oplossingsgerichte collega;
- Je bent stressbestendig en kan daardoor goed werken onder druk;
- Je kan goed omgaan met computersystemen om de reserveringen en kaartverkoop op de
correcte manier af te handelen;
- Je verricht licht administratieve werkzaamheden en gaat hier nauwkeurig mee om;
- Je bent bereid om op onregelmatige tijden en in het weekend te werken;
- Je bent bij voorkeur woonachtig in Den Haag.
Wat wij jou aanbieden:
Wij bieden jou inspirerende en professionele werkomgeving binnen een dynamisch theaterbedrijf. Je
komt te werken in een organisatie die zich aan de frontlinie bevindt van de ontwikkelingen in
theaterland. Het betreft een oproepcontract en het salaris is conform de CAO Toneel en Dans,
functiegroep 3.
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie voor 27 september 2020 naar vacatures@hnt.nl.
Meer informatie over de functie kun je opvragen bij Marjolein de Jong, Hoofd verkoop en informatie.
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 weerspiegelt: jong en oud, arm en rijk, hoger- en lager opgeleid, met
diverse culturele achtergronden. Uiteraard hanteren we de Code culturele diversiteit.

