
 

Theater De Nieuwe Regentes (DNR) is een bruisend en ondernemend theater in een voormalig zwembad in Den 

Haag. DNR is het Cultuuranker voor het stadsdeel Segbroek: een theater in, van, voor, door én met de buurt.  

DNR wordt geleid door een team van tien parttime betaalde medewerkers. Het team wordt ondersteund door een 

groep van 100 betrokken vrijwilligers.  

Binnen het betaalde team heeft DNR per direct een vacature voor de functie van: 

TEAMLEIDER MARKETING & COMMUNICATIE en KASSA (0,8 fte) 

 

Profiel  

Je bent een enthousiaste en inspirerende marketing- en communicatieprofessional. Bij voorkeur heb je ervaring met 

ticketing. Je zorgt samen met de artistiek leider en het publiciteitsteam voor een optimaal publieksbereik en 

maximale zaalbezetting van de programmering van het theater. Je bent in staat om voor ons diverse publiek 

aansprekende marketingcampagnes op te zetten en om De Nieuwe Regentes als theater sterker op de kaart te 

zetten. Bij voorkeur heb je al ervaring en een netwerk in het (Haagse) culturele veld. Als hoofd van twee teams ben 

je een sterke teamplayer en heb je er plezier in om zowel betaalde krachten als vrijwilligers aan te sturen.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Als teamleider Marketing & Communicatie stuur je één vaste medewerker (0,8 FTE), enkele parttime vrijwilligers en 

een stagiaire aan. Je bent in staat innovatieve plannen te ontwikkelen om DNR in de wijk, de stad én daarbuiten 

sterk op de kaart te zetten en om verder te bouwen aan ons diverse en groeiende publiek. Je organiseert de 

werkstromen, maakt en beheert planningen, en stelt de prioriteiten. Je coördineert het beheer van de website en 

sociale mediakanalen en ontwikkelt hiervoor aansprekende content. Je bent in staat om vormgevers en drukkers te 

begeleiden, en om hoofdredactie op onze uitingen te voeren. Periodiek verricht je onderzoek naar ons publiek. 

Als teamleider Kassa ben je eindverantwoordelijk voor het aansturen van het vrijwillige kassateam, dat bestaat uit 

één vaste medewerker (1FTE) en circa vijftien vrijwilligers. Je zorgt dat onze kassa en online kaartverkoopsysteem op 

rolletjes lopen. Wekelijks controleer je met de vaste kassamedewerker de kasstaten en borderellen, en zorgt vanuit 

publiciteit voor een goede en tijdige informatievoorziening over voorstellingen aan de kassamedewerkers.  

 

Je bent verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe vrijwilligers voor het publiciteits- en kassateam en het 

(doen) begeleiden van deze nieuwe medewerkers en stagiaires. In de praktijk ben je het grootste deel van je uren 

bezig met marketing en communicatie. Als teamleider ben je lid van het kernteam van DNR, en neem je deel aan 

diverse interne en externe overleggen.   

 

Wij bieden 

 Een functie voor 32 uur per week met arbeidsovereenkomst; voor salariëring kijken we naar CAO podia, schaal 6.   

 Een uitdagende werkplek waar je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke en culturele functie van DNR. 

 Een functie waarin je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen en initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 

 Een warm bad in een dynamische omgeving! 

Interesse om ons team te komen versterken? Stuur dan vóór vrijdag 23 juni 2017 je contactgegevens, een CV en een 

motivatiebrief naar hr@denieuweregentes.nl o.v.v. vacature Teamleider Marketing & Publiciteit en Kassa.   

Voor meer informatie kun je ook mailen of bellen naar Berber Kroon (zakelijk leider): 070-2210729, 

berber.kroon@denieuweregentes.nl  Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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