
 

 
 
 
 
Voorstellingen, concerten en activiteiten voor iedereen, ongeacht levensstijl, leeftijd of 
portemonnee. Een programma en een ambiance waar je u tegen zegt. Uitmuntende horeca. Een 
organisatie die altijd nadenkt over hoe het beter of anders kan. Die buiten de lijntjes durft te kleuren. 
Die nauw samenwerkt met haar strategische partners. Dat zijn wij. We zijn een welkom huis voor 
artiesten, musici, makers en bovenal ons publiek. We weten ons met hoogwaardige en relevante 
podiumkunsten en evenementen te verbinden aan bewoners, artiesten, musici, organisaties en 
bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat in de live-ontmoeting alle schoonheid, inspiratie en verdieping 
samenkomt.  

Ik zoek je: 
Assistent Programmering & Events 

• gemiddeld 16 uur per week • oktober 2018 tot juli 2019 
 
Als assistent Programmering & Events ondersteun je de afdeling bij het correct en tijdig voorbereiden 
van alle logistieke en contractuele zaken aangaande de eigen programmering, de zakelijke markt, de 
culturele verhuur en de projecten van Theaters Tilburg. De werkzaamheden zijn zeer divers, van het 
uitvoeren van administratieve taken tot het bestellen van bloemen en het uitvoeren van 
ondersteunende en productionele werkzaamheden bij evenementen en projecten. Je werkt nauw 
samen met je collega’s en bent waar nodig naast de werkzaamheden voor Programmering & Events 
ook inzetbaar voor andere afdelingen van Theaters Tilburg. 
 
Wij vragen:  
Je hebt een opleiding op MBO/HBO niveau. Je bent zeer accuraat en beschikt over uitstekende 
communicatieve vaardigheden. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en hebt een goede 
beheersing van Word, Excel en andere relevante software.  
Je bent representatief en hebt kennis van en interesse in de podiumkunsten. Ook ben je vaardig in de 
planning en productie van culturele activiteiten.  
 
Wij bieden:  
Een salaris in functieschaal 4 en arbeidsvoorwaarden conform cao Nederlandse Podia 
(www.caonederlandsepodia.nl). Het betreft in beginsel een tijdelijke overeenkomst van oktober 
2018 tot en met juni 2019. Je bent onderdeel van een organisatie met gemotiveerde collega’s en je 
kunt rekenen op een enthousiast en bevlogen team.  
 
Informatie en sollicitatie: 
Informatie over deze vacature? Neem contact op met Paul Cornelissen, manager Programmering & 
Events via 013-5490390.  
 
Sollicitatie: stuur een sollicitatiebrief met cv uiterlijk 30 september naar vacatures@theaterstilburg.nl 
onder vermelding van de functienaam.  
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