
 

 
 
     

 
 

Het Nationale Theater is een landelijke theaterorganisatie, gevestigd in Den Haag. In onze theaters, de 
Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3 presenteren we het beste toneelaanbod, cabaret, 
dans, theatercolleges en meer. We tonen voorstellingen voor zowel volwassenen als jeugd en jongeren en 
bereiken met ons educatieve aanbod vele scholen en individuele jongeren in Den Haag en ver daarbuiten. 
  

 

Het Nationale Theater  

 zoekt een medewerker jongeren- en jeugd publiciteit (junior) 
 

Je werkt 16 uur voor de afdeling educatie en 16 uur voor de afdeling marketing. Het bereiken van jongeren 
en jeugd, individueel, via school of ouders heeft jouw volledige aandacht. Je ondersteunt de afdeling 
educatie om onze educatieve programma’s (en de activiteiten van de jongerenredactie) op een zo creatief 
en slim mogelijke manier onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Op de afdeling marketing 
ondersteun je de marketeers die zich bezighouden met al onze voorstelling voor jeugd, families en 
jongeren. 

Jij:  

• Houdt van (jeugd)theater, onderwijs en van een jeugd & jongeren doelgroep 

• Hebt een zwak voor social media en bent goed in content genereren 

• Voelt je zelf (nog) onderdeel van de jonge doelgroep 

• Kan foutloos en wervend schrijven 

• Bent communicatief en doelgroepsgericht 

• Bent zelfstandig en kunt goed samenwerken 

• Houdt van aanpakken en bent enthousiast 

• Woont in (de buurt van) Den Haag  

Je taken:  

• Onderhouden van de website  

• Content produceren en publiceren voor social media kanalen  

• Bedenken van ludieke en vernieuwende marketingacties 

• Ondersteuning in de uitvoering van publiciteit  

• Maken van nieuwsbrieven voor scholen, jongeren en ouders 

• Begeleiding van een deelredactie van de jongerenredactie  

Wij bieden jou:  

• Een bruisende werkplek, met leuke collega’s in een te gekke theateromgeving 

• Een mogelijkheid om je volledig in de theaterwereld te kunnen ontwikkelen 

• Een creatieve en leerzame functie in een vernieuwde organisatie 

• Salaris in schaal 4 conform Cao Toneel en Dans 

Geïnteresseerd?  
Mail dan je cv en motivatie voor 1 maart 2018 naar vacatures@hnt.nl ? Meer informatie over de functie kan 
je opvragen bij de afdeling HR. (070-3565315/3565332) 
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