
Vacature: 
 
Coördinator Evenementen  
(28,8 uur, 0,8 fte) 
 
‘Fanatiek’, ‘altijd gemotiveerd’, ‘ondernemend’ en ‘gastvrij’ zijn de omschrijvingen die door artiesten, 
bespelers, gezelschappen én publiek worden toegekend aan ons kleine, toegewijde team dat er voor 
heeft gezorgd dat WestlandTheater De Naald in 2016, 2017 en in 2019 werd verkozen tot beste 
(kleine) theater van Nederland. Hét podium van en voor Westland met meer dan 120.000 bezoekers 
per jaar voor alle voorstellingen, films en vele uitvoeringen en concerten van de culturele 
gezelschappen uit Westland. Met een planning die 360 dagen per jaar gevuld is en die dus goed en 
zorgvuldig gecoördineerd, begeleid en uitgevoerd dient te worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar 
jou!  
 
Functie-inhoud: 

• Verantwoordelijk voor de commerciële en culturele verhuur 
• Onderhoudt contacten met (en werft nieuwe) huurders en gebruikers en je bent hun 

contactpersoon 
• Overlegt met opdrachtgevers, stelt offertes op en voert contractbesprekingen 
• Overlegt intern met techniek, horeca, kaartverkoop en marketing over inhoudelijke en 

organisatorische aspecten en faciliteiten  
• Maakt de (verhuur)planning, draaiboeken en stelt nacalculaties op 
• Doet voorstellen ten aanzien van tarieven, verbeteringen in de organisatie en promotie en 

acquisitie 
• Werkt in regiediensten bij verhuringen, uitvoeringen en evenementen. 

 
Je profiel: 

• Je bent representatief, kunt vanzelfsprekend uitstekend plannen en organiseren, je bent 
gastgericht, een bevlogen teamspeler die goed zelfstandig kan werken en beschikt over 
uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Je kunt goed luisteren en je verplaatsen in de wensen van onze gasten en gebruikers en weet 
die goed te koppelen aan ons aanbod en onze mogelijkheden 

• Je hebt inlevingsvermogen, bent creatief en denkt in mogelijkheden. Je bent ook zakelijk 
genoeg om alle (financiële) afspraken duidelijk vast te leggen in offertes en bevestigingen. 

• Je vindt het geen probleem om af en toe in de avond of het weekend te werken. 
• Je beschikt over minimaal MBO+ werk- en denkniveau met functie-gerelateerde scholing 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.  Beheersing van de Engelse taal is een pré 
• Ruime ervaring met software applicaties ( MS office en planning) 
• Bij voorkeur woonachtig in regio Westland 

 
Wij bieden: 
Een warm bad, een geoliede machine, een bevlogen en gezellig team en natuurlijk 
arbeidsvoorwaarden conform CAO Nederlandse Podia (Schaal 6: € 2.240,60 tot € 3.145,84 op basis 
van 36-urige werkweek) en een goed gefaciliteerde werkplek. 

 
Solliciteren: 
Stuur je sollicitatie vóór 5 maart 2020 per e-mail aan:  
bedrijfsleiding@westlandtheater.nl  t.a.v. : Otto Freutel, Bedrijfsleider. 


