
 
 

Het Nationale Theater  
 

 zoekt een 
 

Manager Financiën en Control 
 

Het Nationaal Theater (HNT) is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland met meerdere eigen 
theaters in Den Haag; Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Zaal3 en de HNT Studio’s.  
De producties van Het Nationale Theater en de jeugd- en jongerenproducties van NTJong zijn spraak- en 
smaakmakend en zitten dicht op de huid van actuele ontwikkelingen in de samenleving. 
Het Nationale Theater is hét gemeenschapshuis van Den Haag voor jong en oud. Een laagdrempelige plek voor 
kunstbeleving, debat en ontmoeting; in de verschillende theaters maar ook op scholen, in de wijken en op 
speelplekken in het land. 
Via Het Nationale Theater maken kinderen, jongeren en volwassenen kennis met theater, ook voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is. Door voorstellingen te bezoeken, erover te praten en zelf de vloer op te gaan. Jonge acteurs 
en makers krijgen de ruimte om te experimenteren.  

 

In verband met het vertrek van onze Manager Financiën en Control zoeken we een nieuwe collega die onder 

verantwoordelijkheid van de Zakelijk Directeur leiding geeft aan de afdeling Financiën en Control (6,5 FTE)  

 

Als Manager Financiën en Control ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van het 

financiële beleid van Het Nationale Theater. Je bewaakt de planning- en control cyclus en draagt zorg voor een 

heldere financiële en kwantitatieve verantwoording voor onze organisatie en onze belangrijkste stakeholders. 

Daarnaast adviseer je de directie, managers en andere budgethouders inzake financieel beheer.   

 
Onze nieuwe collega heeft het volgende profiel:  

• HBO/WO werk en denkniveau; 

• Minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie;  

• Je bent vaardig in het opstellen van rapportages en adviezen; 

• Woonachtig in Den Haag of directe omgeving; 

• Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en een gezonde dosis humor; 

• Wij streven naar een medewerkersbestand die de diversiteit van de maatschappij weerspiegeld en 

hanteren De Code culturele diversiteit. Mede daarom nodigen wij sollicitanten met een bi-culturele 

achtergrond van harte uit op deze vacature te solliciteren.  

Wat bieden wij? 

• Een inspirerende professionele werkomgeving in Den Haag in een dynamisch theaterbedrijf; 

• Een fulltime aanstelling per 1 november 2018; 

• Jaarcontract met uitzicht op verlenging; 

• Salariëring conform CAO Toneel & Dans. 

 

 

Geïnteresseerd? 

Mail dan je cv en motivatie vóór 24 september 2018 naar vacatures@hnt.nl. Meer informatie over de functie kan 

je opvragen bij Jacqueline van Boheemen HR-adviseur 088-3565275. 

 


