
 
Zwolse theaters zoekt per juli 2021 een Commercieel medewerker Sales en Evenementen  

(36 uur per week) 
 
 
Zwolse theaters heeft een stevige ambitie & strategie omschreven in het visiedocument het Theater als Plein van de Stad 
2020-2025. Aan de hand van vier pijlers (1. faciliteren, regisseren, agenderen 2. ontmoeten 3. samenwerken 4. impact 
vergroten) gaan we een dynamische tijd tegemoet. 
 
Om onze ambitie te realiseren zoeken we een ervaren medewerker Sales & Evenementen. Een unieke kans om bij te dragen 
aan onze strategie en ambities. Zwolse theaters is een plek die niet alleen van ons of van de theaterbezoeker is, maar zeker 
ook van het bedrijfsleven, het onderwijs en culturele organisaties. Als plein faciliteren en produceren wij voor deze 
doelgroepen grote congressen, feesten, concerten, voorstellingen, diners en vergaderingen. 
 
Over Zwolse theaters 
Schouwburg Odeon (1839) en Theater de Spiegel (2006), twee theaters, 4 zalen. Met het profiel van grootstedelijk theater en 
een diversiteit aan zalen (van concertzaal tot vlakke vloer zaal en ouderwetse bonbonnière) heeft Zwolse theaters tot ruim 
buiten eigen stad en buiten de Oostelijke regio een belangrijke functie.  
 
Wat ga je doen? 
Zwolse theaters huisvest jaarlijks naast vele theatervoorstellingen ca. 200 evenementen, zoals grote congressen, concerten, 
theatervoorstellingen, feesten en vergaderingen. De afdeling Sales & Events is o.a. verantwoordelijk voor het faciliteren van 
deze evenementen door middel van het verhuren van de theaterzalen en foyers van Zwolse theaters aan het bedrijfsleven en 
culturele instellingen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we – in samenspraak met de opdrachtgever – theatrale 
componenten toevoegen aan de evenementen. We zijn immers een theater.  
 
Onze opdrachtgevers weten ons telefonisch te vinden, via onze website of via onze sales-activiteiten. Jij bent 
verantwoordelijk voor alle binnenkomende aanvragen. Je doet een intake, voert uitgebreide adviesgesprekken met een 
rondleiding, je maakt offertes en belt offertes na, voert de financiële onderhandelingen en je zorgt voor een goede 
dossieroverdracht (incl. bijbehorende administratie) naar onze collega´s van domein Productie die de volledige uitvoering op 
zich nemen. Kortom: je bent een echte spin in het web. Daarnaast is het belangrijk dat je een relevant netwerk opbouwt en 
onderhoudt.   
 
Wat neem jij mee? 

- Afgeronde opleiding op HBO niveau, bijvoorbeeld in de richting van Leisure Management, Eventmanagement, 
Hogere Hotelschool of Commerciële economie; 

- Minimaal 4 jaar relevante commerciële werkervaring binnen de evenementenbranche of MICE; 
- Je bent in staat op gelijkwaardig niveau klantgesprekken te voeren met zowel zakelijke opdrachtgevers (veelal 

directies/management) als culturele instellingen en hen op een juiste manier te adviseren; 
- Je bent commercieel en resultaatgericht; 
- Je hebt een zelfstandige werkhouding, bent ordelijk, secuur, kunt plannen en coördineren;  
- Flexibiliteit en stressbestendigheid zit in je bloed, je kan veel ballen gelijktijdig de lucht in houden; 
- Je beschikt over gedegen kennis van Word, Excel en bij voorkeur van database-/CRM-programma's; 
- Je hebt overtuigingskracht en bent kwaliteitsgericht en servicegericht; 
- Wij zijn een culturele stichting. Hoewel het genereren van inkomsten een heel belangrijk onderdeel is van je 

functie, ben je in staat te laveren tussen de commerciële en culturele doelstellingen van Zwolse theaters. Daarbij 
kan je ‘organisatiebreed’ meedenken en een bijdrage leveren aan doelen en ambities die omschreven zijn in ons 
visiedocument; 

- Je hebt affiniteit met evenementen, theater en cultuur. 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
Een uitdagende baan in het culturele hart van Zwolle. Je komt terecht in een gezellig team met mensen die hard werken, maar 
waar ook ruimte is voor een geintje. te werken in een organisatie die sterk bezig is met de toekomst en waar ruimte is voor 
eigen inbreng. Het gaat om een dienstverband voor 36 uur per week met goede arbeidsvoorwaarden, conform schaal 6 CAO 
Nederlandse Podia. 
 
Interesse 
Stuur uiterlijk vrijdag 30 april een e-mail met je CV en motivatiebrief naar Zwolse theaters: t.a.v. Kim Gerrits, medewerker 
HR, sollicitatie@zwolsetheaters.nl. De eerste gesprekken vinden begin mei plaats. Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met Robert Vugteveen, Commercieel manager op (038)4277383 of r.vugteveen@zwolsetheaters.nl. 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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