
 

 
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 vrijwilligers.  

Binnen het betaalde team heeft DNR per 20 augustus een vacature voor de functie van: 

TEAMLEIDER Publiciteit en Kassa  (24-32 uur)     

Profiel  

Je bent een enthousiaste, ervaren en inspirerende marketing- en communicatieprofessional. Je bent 
een sterke teamplayer en hebt er plezier in om zowel betaalde krachten als vrijwilligers aan te sturen. 
Vanwege de buurtfunctie van DNR gaat de voorkeur uit naar kandidaten uit de regio Den Haag. 
 
Je zorgt samen met de artistiek leider en het publiciteitsteam voor een optimaal publieksbereik en 
maximale zaalbezetting voor de programmering van het theater. Je bent in staat om diverse 
publieksgroepen on- en offline aan te spreken en om De Nieuwe Regentes als theater sterker op de 
kaart te zetten. Bij voorkeur heb je ervaring en een netwerk in het (Haagse) culturele veld, ervaring 
met social media is een must. 
 
Als teamleider Publiciteit stuur je een vaste medewerker (0,5 fte) en enkele parttime vrijwilligers aan. 
Daarnaast werk je nauw samen met het kassateam, bestaande uit één vaste medewerker (1,0 fte) en 
circa tien vrijwilligers. Vanuit publiciteit zorg je voor een goede en tijdige informatievoorziening over 
voorstellingen aan de kassamedewerkers. Bij voorkeur heb je ook ervaring met ticketing, kasstaten en 
borderellen. 
 
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 24 – 32 uur per week met arbeidsovereenkomst; voor salariëring wordt 
gekeken 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? Stuur dan vóór dinsdag 3 juli 2018 je contactgegevens, een CV en een motivatiebrief naar 
hr@denieuweregentes.nl o.v.v. vacature Teamleider 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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