Het Nationale Theater
zoekt een
Fondsenwerver
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.
Het Nationale Theater is een nieuwe landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met
eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui. We produceren
vernieuwend theater. We zijn het grootste reisgezelschap van Nederland. Ook programmeren we in
Den Haag een gevarieerd aanbod voorstellingen, van cabaret tot muziektheater, van dans tot
theatercolleges.
Vanaf oktober 2017 zijn wij op zoek naar een fondsenwerver voor de coördinatie van alle
fondsaanvragen bij private en publieke fondsen ter ondersteuning van de activiteiten van Het
Nationale Theater.
We zoeken een Fondsenwerver die voldoet aan het onderstaande profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kent de kneepjes van het fondsenwerven en onderhoudt goede contacten met verschillende
landelijke en lokale private en publieke fondsen;
heeft minimaal 5 jaar ervaring met het aanvragen bij verschillende landelijke en lokale private en
publieke fondsen;
is in staat complexe artistieke concepten en programma’s helder en eenvoudig te verwoorden;
moet beeldend kunnen schrijven;
is in staat ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving te vertalen naar strategische plannen
voor het verwerven van inkomsten;
schakelt snel en houdt overzicht op alle aanvragen die Het Nationale Theater doet;
heeft ervaring in het initiëren, plannen, organiseren en uitvoeren van fondsenwervingscampagnes
bij fondsen t.b.v. grotere, meerjarige projecten;
is in staat autonoom te schakelen tussen de diverse afdelingen van Het Nationale Theater
waaronder educatie, programmering, financiën en marketing;
zoekt actief naar nieuwe subsidiemogelijkheden;
aantoonbare affiniteit met de culturele sector is een pre;
ondernemend, innovatief en creatief;
representatief en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
woonachtig in Den Haag of omgeving.

Je rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke directeur;
Wat bieden wij?
. een inspirerende werkomgeving in Den Haag in een dynamisch theaterbedrijf
. een aanstelling van 0,8 fte
. jaarcontract met uitzicht op verlenging
. salariëring schaal 5 conform CAO Toneel & Dans
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie voor 11 september a.s. t.a.v. Jacqueline van Boheemen, e-mail
vacatures@hnt.nl. Meer informatie over de functie kan je opvragen bij de afdeling HR., 070-3565356

