Theaters Tilburg staat voor hoge kwaliteit: in ons aanbod, de ervaringen die je hier op kan doen én in de manier
waarop we (samen)werken. We zijn toegankelijk en gastvrij en prijzen onszelf om onze informele en
persoonlijke benadering. We hebben aandacht voor elkaar, onze gasten en voor wat er op onze podia getoond
wordt.
Onze afdeling Programmering & Events is verantwoordelijk voor de proactieve realisatie van betekenisvolle
culturele, maatschappelijke en zakelijke activiteiten, en geeft hiermee invulling aan de visie van Theaters
Tilburg. Vanuit de behoeften van de stad en haar inwoners, met oog voor een breed en divers publieksbereik
en aandacht voor een efficiënte en (financieel) sluitende organisatie.
Theaters Tilburg zoekt je:
MANAGER PROGRAMMERING & EVENTS
• 0,6 tot 1,0 fte • aanvangsdatum in overleg
Je beschikt over brede managementkwaliteiten en kunt artistiek-inhoudelijk en zakelijk inzicht goed combineren. Je
bent in staat het team van vier medewerkers te motiveren en aan te sturen. Jouw heldere visie laat zien dat je hart
sneller klopt voor de podiumkunsten, en dat je het effect van je beslissingen op onder andere de financiën en
personele inzet van Theaters Tilburg kan doorzien. Uitdagingen ga je aan met energie en humor, en je staat positief
in het leven.
Theaters Tilburg vraagt:
 Hbo dan wel academisch werk- en denkniveau, en minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 Actuele en programma-inhoudelijke kennis van de theater- en muziekwereld;
 Optimale organisatorische, communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
 Commerciële instelling, zowel in onderhandelingen als voor de werving van (nieuwe) zakelijke
evenementen;
 Inzicht in de wensen en behoeften van het publiek van Theaters Tilburg, zowel de theaterbezoeker als de
zakelijke relaties;
 Je bent in staat snel een relevant netwerk binnen de zakelijke en culturele markt te verwerven.
Theaters Tilburg biedt:
Een zeer uitdagende en afwisselende baan bij een van de grootste podia van Nederland. Wij geloven dat
medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en
aandacht voor elkaar voorop staan. Je maakt deel uit van een organisatie met gemotiveerde collega’s, je kunt
rekenen op een enthousiast team en hebt in het managementteam van Theaters Tilburg het vizier op de
toekomst.
Inschaling conform de CAO Nederlandse Podia (schaal 8) www.caonederlandsepodia.nl
In eerste instantie bieden wij een jaarovereenkomst, met intentie tot een vast dienstverband.
Hebben we elkaar gevonden?
Je sollicitatie met cv kun je vóór 21 maart richten aan personeelsfunctionaris Petra van Brink o.v.v. ‘sollicitatie
Manager Programmering & Events’
vacatures@theaterstilburg.nl

Theaters Tilburg
Postbus 3035
5003 DA TILBURG

Meer informatie? Bel naar Petra van Brink of Joosje Klaasse op 013 549 0390.
Klik hier voor ons organogram
Klik hier voor onze toekomstvisie

