
 

 

 

 

 

Het Nationale Theater  
 

 zoekt een 
 

HR-adviseur/ beleidsmedewerker 
 

Per 1 januari 2017 fuseerden de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong en 

Theater aan het Spui tot Het Nationale Theater. Door de fusie is een unieke theaterorganisatie 

ontstaan, in Den Haag en in het land.  

 

In verband met het vertrek van een HR-adviseur zoeken we een nieuwe collega met interesse in 

beleidsmatige vraagstukken. Je werkt drie dagen als HR-adviseur en twee dagen als 

beleidsmedewerker voor de directie. 

 

De belangrijkste uitdaging voor de komende periode is het verder implementeren van het HR-beleid, 

talentontwikkeling, culturele diversiteit en het begeleiden van het integratieproces welke voortvloeit uit 

de fusie. Samen met je collega HR-adviseur ben je sparringpartner voor de directie en MT-leden en 

verantwoordelijk voor het HR-beleid voor circa 150 medewerkers. Je adviseert over HR-beleid, 

instrumenten en regelingen van de organisatie. Je begeleidt werving en selectieprocedures en 

beoordeelt personele vraagstukken, denk aan functioneren, verzuimbegeleiding, opleidingen, 

arbeidsconflicten, rechtspositionele kwesties. Administratieve HR-taken behoren ook tot de functie.  

 

Naast het HR-beleid word je ook verantwoordelijk voor het schrijven van organisatie brede 

beleidsstukken die voortvloeien uit het directieoverleg.  

 
Onze nieuwe collega heeft het volgende profiel:  

• HBO/WO werk en denkniveau; 

• Minimaal drie jaar ervaring in het initiëren, ontwikkelen en implementeren van HR-beleid;  

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

• Omdat we een kleine afdeling zijn is een hands-on mentaliteit belangrijk; 

• Bij voorkeur woonachtig in Den Haag of directe omgeving; 

• Je werkt graag binnen een klein team en beschikt over uitstekende contactuele 

eigenschappen en een gezonde dosis humor; 

• Wij streven erna een afspiegeling te zijn van de samenleving en hanteren De Code culturele 

diversiteit. Daarom nodigen wij toekomstige collega’s met een andere 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; 

• Jaarcontract met uitzicht op verlenging; 

• Salariëring conform CAO Toneel & Dans. 

 

Geïnteresseerd? 

Mail dan je cv en motivatie vóór 30 april 2018 naar vacatures@hnt.nl. Meer informatie over de functie 

kan je opvragen bij Jacqueline van Boheemen HR-adviseur 070-3565315. 

 


