
Vacature Medewerker verkoop en planning educatie, per direct

Theater De Krakeling is hét theater voor de jeugd, gehuisvest in een historisch pand in het 
Westerpark te Amsterdam. In De Krakeling maken jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en 
jongeren kennis met theater. Bijna dagelijks zijn er voorstellingen te zien voor kinderen en 
jongeren van 2 tot en met 17 jaar. 

Wij werken vanuit de overtuiging dat je van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, Wij werken vanuit de overtuiging dat je van het meemaken van een theatervoorstelling rijker, 
blijer en wijzer wordt. Zorgvuldig kiest De Krakeling voorstellingen die de verbeelding prikkelen, 
het inlevingsvermogen vergroten en de ontwikkeling van een eigen mening stimuleren. 
De Krakeling is er voor alle Amsterdamse kinderen en jongeren. 

Een groot deel van ons publiek bestaat uit leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. 
Zij bezoeken in schoolverband voorstellingen in De Krakeling. Voor deze grote doelgroep 
ontwikkelen we tevens passende, inspirerende, theatereducatie. 

Ter ondersteuning van het hoofd educatie zoekt Theater De Krakeling per direct een:Ter ondersteuning van het hoofd educatie zoekt Theater De Krakeling per direct een:

Medewerker verkoop en planning educatie (0,6 FTE)

Wij zoeken een enthousiaste, organisatorisch sterke, verbindende medewerker voor de 
afdeling educatie die vooral goed is in het werven / verkopen van voorstellingen en 
educatieprojecten, aan het onderwijs. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de planning 
en de communicatie met publiek en (theater)docenten. Affiniteit met jeugd, podiumkunsten 
en het onderwijs is dus een pre.

Taken en verantwoordelijkheden:Taken en verantwoordelijkheden:
- Onderhoudt contacten met het onderwijs. 
- Zoekt kansen in de markt. 
- Zoekt nieuw publiek voor onze educatieve projecten en voorstellingen
- Verantwoordelijk voor praktische voorbereiding, planning en facturatie

Functie eisen: 
- Werkervaring in vergelijkbare functie. 
- MBO+ of HBO opleiding - MBO+ of HBO opleiding 
- Je bent representatief, hebt een dienstverlenende instelling 
- Je bent communicatief, enthousiast en neemt initiatief 
- Je bent administratief accuraat, organisatorisch sterk en kunt prioriteiten stellen 
- Je bent flexibel, zelfstandig en stressbestendig 
- Je kunt goed overzicht houden
- Je kunt goed overweg met Excel en andere planningssystemen. (Planned Culture)

Wij bieden: Wij bieden: 
- In eerste instantie bieden wij een tijdelijk contract, met de intentie om over te gaan op 
een vast dienstverband.
- Een inspirerende en informele werkomgeving op het Westergasterrein 
- Bruto salaris afhankelijk van ervaring en opleiding (CAO Nederlandse Podia schaal 5 
trede 0: 2125,82 tot en met trede 7: 2621,79)
- Aanstelling 0.6 FTE 

Procedure: Procedure: 
Mail je brief en CV voor 19 augustus naar vacature@krakeling.nl t.a.v. Michel Hormes, 
hoofd educatie. 


