
 

 
 
 
Hallo nieuwe collega! 
 
 
 
Wij zijn TVB Theater. Een theaterbureau waar we ons bezighouden met de Toekomst, Visie en 
Boekingen voor artiesten en producenten die wij exclusief vertegenwoordigen. Misschien ken je 
Martijn Kardol wel, of Philippe Geubels, of Maartje & Kine. Enkele van de cabaretiers die wij 
vertegenwoordigen. Maar we verzorgen ook tournees van 155 (eenvijfvijf), een danscollectief, 
topsaxofonist Yuri Honing en de Vlaamse wetenschapsnerd Lieven Scheire. We plannen op korte en 
lange termijn, in theaters en poppodia, voor radio en televisie, offline en online.  
We reizen van Koninklijk theater Carré tot het kleinste try-out podium in elke uithoek van het land. 
Letterlijk van Zierikzee tot Winschoten. Om kort te gaan: we zijn verantwoordelijk voor circa 900 
boekingen per jaar.  
 
En dat gaat allemaal niet vanzelf. We zijn op zoek naar een ondersteunende administratieve rots 
in de branding die zorg draagt voor het in orde brengen van alle contracten, de 
kaartverkoopstanden bijhoudt, de borderellen terugvraagt, de telefoon aanneemt en er genoegen 
in schept om alles tot in de puntjes in orde te maken.  
We vragen dus een secuur en gestructureerd werkend persoon. Handig met databasesystemen, 
administratieve processen en iemand die orde kan scheppen en het overzicht behoudt zonder te 
stressen. 
We denken dat dat een ‘opgeruimd’ type moet zijn. 
 
We werken met een klein team in een superleuk kantoor op 10 minuten loopafstand van 
Amsterdam Centraal en natuurlijk ben je welkom om alle voorstellingen te gaan zien. 
 
Jij krijgt daarvoor terug: 

- Een job van 24-32 uur per week. 
- Een rol middenin de culturele sector en de mogelijkheid veel voorstellingen te bezoeken. 
- Een leerzame plek in een leuk supergemotiveerd team in het centrum van Amsterdam. 
- En een salaris, dat afhankelijk is van je opleidingsniveau en werkervaring. 

 
Qua opleidingsniveau denken we aan MBO, maar we laten ons meer overtuigen door personen dan 
door een papiertje. Heb je interesse? Dan willen we graag het volgende van je: 

- Je C.V. 
- Een korte motivatiebrief. 
- En dat je drie kwaliteiten benoemt van jezelf op basis waarvan jij denkt dat je de geschikte 

kandidaat bent voor deze functie.  
 
We ontvangen graag je sollicitatie per mail (mail@tvbtheater.nl) uiterlijk vóór 6 juni. De eerste 
ronde gesprekken hebben we gepland op Vrijdag 8 juni.  
Omdat het theaterseizoen aan het einde van de zomer weer van start gaat willen we de functie 
invullen vanaf circa begin September. Dan kun je eerst nog lekker van de zomer genieten voordat 
je bij ons het theaterseizoen induikt! 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je altijd bellen via 020-3080747. 


