Stichting Pierrot en Stichting het Nieuwe Zuiderparktheater zoeken per 1
september 2008 een nieuwe directeur voor Theater Pierrot en
Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag.
Theater Pierrot is als eerste Haagse “Cultuuranker” een theater in het stadsdeel Laak. Er vinden
theatervoorstellingen plaats en er worden amateurvoorstellingen geproduceerd met kinderen,
jongeren en volwassenen uit de omgeving. Pierrot heeft zich ontwikkeld tot een professioneel
podium voor kinder- en jeugdtheater en multiculturele buurtgerichte activiteiten voor stadsdeel
Laak. Het theater heeft 135 stoelen.
Het Openluchttheater Zuiderpark is een overdekt multifunctioneel podium met een vaste
onoverdekte tribune die plaats biedt aan ruim 900 bezoekers. Het theater biedt in de zomermaanden
voor haar directe omgeving en de rest van de stad een aantrekkelijk en divers programma dat zoveel
mogelijk verschillende doelgroepen aanspreekt.
Theater Pierrot en Openluchttheater Zuiderpark worden bestuurd en geleid door hetzelfde bestuur
en directie maar zijn beide ondergebracht in een eigen stichting.
De afgelopen jaren zijn de theaters financieel en organisatorisch gegroeid. Voor de komende vier jaar
hebben beide theaters een stevige verankering in het Haagse kunstenplan. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden voor verdere groei en professionalisering. De ambities zijn niet gering: Theater Pierrot
wil uitgroeien tot hét expertisecentrum op het gebied van multiculturele wijkgerichte cultuur;
Openluchttheater Zuiderpark tot een herkenbaar en attractief zomers stadspodium.
Vanwege het vertrek van de huidige directeur zijn beide stichtingen op zoek naar één

Directeur (M/V)
(32 uur)
Taakomschrijving
U bent integraal verantwoordelijk voor het beheer en de dagelijkse leiding van beide theaters. U
bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor uitvoering van de bestuursbesluiten. U
ontwikkelt een visie op het te voeren beleid, en zorgt ervoor dat het binnen de afgesproken kaders
uitgevoerd wordt. U zet nieuwe projecten op en durft daarbij risico’s te nemen. De directeur
rapporteert aan het bestuur, dat zo veel mogelijk op afstand blijft.
Gezien de ambities van beide theaters zoeken wij iemand met durf en een inspirerende visie op
(multi- cultuur, die weet die over te brengen en om te zetten in acties. Sponsoring en communicatie
zijn hier belangrijke onderdelen van.
Functie-eisen
Wij vragen iemand op Hbo-niveau met:
• ervaring in een vergelijkbare functie, het liefst met jongeren en (multi-)cultuur;
• visie en ambitie;
• commerciële, sociale en communicatieve vaardigheden;
• een inspirerende en daadkrachtige persoonlijkheid
• goede redactionele vaardigheden, aantoonbaar initiatiefrijk.
• zakelijk inzicht, aantoonbare managementkwaliteiten en een flexibele instelling.

Wij bieden een afwisselende, uitdagende en creatieve baan, met alle mogelijkheid om te groeien.
Een goede en inspirerende werksfeer en de uitdaging om mee vorm te geven aan het uitbouwen van
twee smaakmakende theaters, met steun van gemotiveerde collega’s en betrokken vrijwilligers.
Salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en volgens de theater-CAO, schaal 8 of 9a.
Reageren kan tot 1 augustus 2008. Richt uw sollicitaties aan:
Stichting Pierrot en Stichting het Nieuwe Zuiderparktheater
T.a.v. Ron van der Veer, secretaris
Anna Paulownastraat 19
2518 BA Den Haag
Of per e-mail: jbrv@casema.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op www.theaterpierrot.nl en
www.openluchttheaterzuiderpark.nl, en bij de huidige directeur, Hans Hollander: 06-48267998. Voor
nóg meer informatie kunt u eventueel bellen met de voorzitter van beide stichtingen: Robbert
Baruch: 06-25056699.

