
 

 
 
 
 
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 daarvoor zoeken we een junior marketingmedewerker. Dat is iemand die het leuk vindt om in 
een dynamische omgeving te werken. Er moet namelijk veel gebeuren. Interviewaanvragen 
afhandelen, persberichten versturen, zorgen dat de posters en flyers gedrukt en verspreidt worden, 
snel een digitaal beeld maken met de recensiesterren erop om te verspreiden via social media, de 
marketingmappen ten behoeve van de opdrachtgevers up-to-date houden en contact 
onderhouden met de marketingafdelingen van de podia. Veel te doen dus. Altijd prioriteiten stellen 
dus (in nauw overleg met je leidinggevende). Slim en handig opereren en zorgen dat je je zaken op 
orde hebt. We zoeken specifiek iemand die sterk is in het ordenen van veel informatie en 
documenten.  
Door een slimme inzet creëren we het meeste bereik.  
Ben jij kort geleden afgestuurd en wil je je ontwikkelen in de culturele sector? Dan is deze junior 
marketingfunctie jou op het lijf geschreven. 
 
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/ HBO, 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 eind Augustus/ 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


