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Plein Theater 
 
Plein Theater is het podium van de wereld om ons heen, een theater in Amsterdam-Oost met een actueel en 
divers programma voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ons theater heeft een belangrijke plaats in de stad 
en op verschillende vakgebieden in theater en performance. Wij zijn tegelijkertijd een presenterend podium met 
korte afstand tot de wijk en een theater met een internationale oriëntatie, een springplank voor jong talent en 
een producerend theater. We programmeren en maken producties, die samenkomen in hybride 
programmeringslijnen.  
 
De programmering in het Plein Theater is veelzijdig, interdisciplinair en verrassend; kleinschalige, intieme 
voorstellingen met hedendaagse kamermuziek, moderne dans, jeugdtheater en experimenteel theater. Ons 
productiehuis maakt theaterprojecten die aansluiten bij historische en maatschappelijke thema’s van de wereld 
om ons heen. 
 
Wij zoeken 
 
In 2023 bestaat ons jaarprogramma onder andere uit een internationaal poppenfestival, een intensief 
stadsdeelproject met samenwerkingen en presentaties in de openbare ruimte en een theaterproject die in het 
najaar gaat toeren door Nederland.  
 
Wij zoeken een bevlogen collega met enige aantoonbare ervaring die zin heeft ons theater en de programma’s 
naar een nieuw niveau te tillen. Als Creative Producer werk je aan de zijde van de directeur en heb je een 
uitvoerende taak. Je geeft inhoudelijk vorm aan programma’s in samenwerking met de makers en het team. Je 
werkt in het Plein Theater, maar gaat ook op pad om nieuwe dynamieken en verbindingen aan te jagen. Je bent 
zakelijk creatief, organisatorisch sterk en ondernemend. We zoeken iemand met feeling met de theatersector in 
relatie tot het activistische en die houdt van innovatie. Kennis hebben van Stadsdeel Oost is een pre. 
 
Jouw taken 
 

• Zorg dragen voor de planning, organisatie en feitelijke realisatie van diverse projecten, producties en 
evenementen, 
 

• Afstemming, afspraken maken en contracten opstellen met freelancers en theaters, 
 

• Projectplannen en draaiboeken opstellen, deze voorleggen en updates geven over resultaten en 
voortgang, beheren van de project begrotingen, 
 

• Leveren content vanuit de producties voor de pr en communicatie, 
 

• Je voert productionele werkzaamheden uit, bijvoorbeeld het huren van locaties/ verzorgen catering/ 
voorbereiding van materialen en personele inzet, aanvragen evenementvergunningen; binnen de 
gegeven kaders (middelen, personeel, budget) 
 



 

 

• Tijdens de voorbereiding en uitvoering ben je het aanspreekpunt voor artiesten, technici, 
programmamakers, deelnemers, locaties, leveranciers, externe organisaties. En sta je in contact met 
andere stakeholders in het theaterveld, 
 

• Aansturen en eventueel werven van (tijdelijke) productiemedewerkers, -stagiairs en -vrijwilligers, 
 

• Je voert relevante informatie door in het systeem Stager, en weet hier ook benodigde informatie te 
genereren,  
 

• De administratieve verplichtingen en bijdragen aan de verslaglegging, 
 

• Rijbewijs is gewenst. 
 
Jouw profiel 
 

• Je hebt relevante werkervaring en/ of opleiding in functies als Creative Producer, Productieleider of 
Projectmanager (minimaal 3 jaar) 
 

• Je hebt grote affiniteit, verbinding en interesse in hedendaagse podiumkunsten 
 

• Ken je Stadsdeel Oost of ben je er woonachtig? Dan is dat een pre, 
 

• In deze kernwaarden herken jij je: creatief, proactief, teamspeler, initiatiefnemer, probleemoplossend, 
resultaatgericht, gastvrij, hands-on, accuraat, 
 

• Je bent goed in organiseren & plannen, hebt oog voor mens & detail en je bent niet snel gek te krijgen 
 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden in groepsdynamieken,  
 

• Je hebt enige kennis van culturele marketing, podiumtechnologie en financiën, 
 

• Je houdt ervan om uitdagende plannen mogelijk te maken met jouw creativiteit, 
 

• Je bent op de hoogte van wat er speelt in de wereld, trends en ontwikkelingen, voor de realisatie van onze 
programma’s, 
 

• Je weet overzicht te houden, snel te schakelen en oplossingen te vinden in een fluïde werkomgeving,  
 

Wij bieden 
 

• Een veelzijdige functie binnen een bruisend theater in Amsterdam, waar positief gewerkt wordt aan de 
verdere ontwikkeling en positionering,  
 

• Start met 2 dagen per week, met uitbreiding vanaf het voorjaar en tijdens de uitvoer van 
piekmomenten, 
 

• Informele werksfeer met leuke collega’s, creatieve makers, kunstenaars en organisaties in Stadsdeel 
Oost en Amsterdam,  
 



 

 

• Er is ruimte voor eigen initiatief en nieuwe programma’s gedurende het jaar, 
 

• Een vergoeding conform Cao Podia en pensioen. Schaal 6 of 7 
 
 

Contact 
 
Voel jij je aangesproken en herken jij je in de bovenstaande omschrijving? Schrijf een motivatiebrief waarin jij 
aangeeft waarom jij bij deze functie past. Of stuur een video waarin je alles toelicht.  

Stuur deze motivatiebrief met je CV t.a.v.  Berith Danse info@plein-theater.nl. Voor meer informatie over deze 
functie kan je contact opnemen met Berith Danse 06-51483513. Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 9 
februari.  

Plein Theater bestaat 40 jaar en streeft naar een diverse en inclusieve organisatie waar iedereen zich thuis voelt. 
Diversiteit en inclusiviteit is waar we uit voorkomen en het beleid op is afgestemd. We hebben een team en poel 
van betrokkenen die een afspiegeling zijn van de bevolking van Stadsdeel Oost in Amsterdam. We kijken uit naar 
een teamlid die wereldburgerschap omarmd.  

mailto:info@plein-theater.nl

