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Stageplaats office ondersteuning
In overleg, bij voorkeur vanaf September 2018
MBO niveau 4

De organisatie:
TVB Theater is een in 2011 opgericht theaterbureau. In een tijd dat de theaters onder politieke en
financiële druk staan bouwen wij aan ons bedrijf gericht op de toekomst. Onze integrale visie op
carrièreontwikkeling werpt zijn vruchten af.
Wij staan voor talentontwikkeling, kwaliteit, vertrouwen en begeleiding. Een bureau dat een
scherpe keus maakt in de artiesten/producties die zij vertegenwoordigt om te komen tot een
uitgebalanceerd aanbod voor de theaters en schouwburgen. Ons bureau is inmiddels
verantwoordelijk voor circa 900 boekingen per seizoen.
Er zijn, naast stagiaires, vijf personen werkzaam voor TVB Theater.
Voor de start van het nieuwe seizoen hebben wij ruimte voor een stagiair(e) office
ondersteuning.
Functieomschrijving:
Als stagiair office ondersteuning werk jij mee aan de dagelijkse administratieve werkzaamheden en
projecten. Je werkzaamheden zijn administratief en secretarieel van aard:
- Bijhouden van wijzigingen contactgegevens van theaters en relaties.
- Beheren reviewsysteem artiesten.
- Het bijhouden en bijwerken van de kaartverkoopstanden.
- Notuleren bij vergaderingen
- Facilitaire ondersteuning: voorraadbeheer kantoorartikelen.
- Productieassistentie Comedy parade. Je houdt de website bij, zorgt dat de theaters
marketingmateriaal ontvangen en maakt callsheets voor de artiesten.
- Je ondersteund de marketingmedewerker waar nodig.
Functieprofiel:
- Je volgt een MBO opleiding Niveau 4 op het gebied van administratieve ondersteuning of
office ondersteuning.
- Je bent ondernemend en niet bang om hard te werken.
- Je bent nauwkeurig en zelfstandig.
- Je bent verantwoordelijk en bent in staat eigen projecten op je te nemen.
- Je bent communicatief sterk, zowel in woord als in schrift.
- Je bent enthousiast en gemotiveerd mee te werken binnen een jonge werkomgeving.
Wij bieden:
- Een kijkje in de keuken van een theaterbureau.
- Een zeer dynamische, ambitieuze en jonge werkomgeving gericht op groei, kantoor
houdend in Amsterdam op 5 minuten van Centraal station.
Sollicitatie:
Stuur je cv en beknopte, maar overtuigende motivatie o.v.v. ‘stage’ naar: mail@tvbtheater.nl

