
 

 

 

 

 

Theater de Koornbeurs is een professioneel, intiem theater in de stad Franeker.  

Voor de hele gemeente Waadhoeke en daarbuiten biedt De Koornbeurs een professioneel platform 

voor het vertonen van voorstellingen. In seizoen 2018 - 2019 staan ruim 90 theatervoorstellingen in 

diverse categorieën gepland en zo’n 70 films, zowel arthouse als commerciële.  

Naast de reguliere voorstellingen, kunnen het theater en/of (losse) foyers worden gebruikt voor 

bedrijfsbijeenkomsten, (personeels-)feesten, presentaties, netwerkborrels en particuliere bruiloften en 

feesten. Amateurverenigingen, scholen en regionale producenten zijn van harte welkom in het 

theater om hun voorstellingen uit te voeren. De verschillende dorpshuizen of andere 

evenementenlocaties in de gemeente Waadhoeke (en Harlingen) en amateurverenigingen of  

-stichtingen helpen wij graag met hun uitvoeringen of dat nu in het theater in Franeker is of op 

locatie. 

 

Voor de ondersteuning van marketingactiviteiten zoeken we een  

 

Marketingondersteuner met schrijftalent 

 

Dit is een vrijwillige functie (onbetaald) voor 1 dag of 2 halve dagen per week (dinsdag en/of 

donderdag). 

 

Voor o.a. al onze voorstellingen vragen we op diverse media aandacht. Hiervoor (her-)schrijven we 

teksten die online en offline in diverse media worden gebruikt. Ook het steeds bijwerken van onze 

website met nieuwe voorstellingsinformatie behoort tot de terugkerende werkzaamheden. Het 

vinden van geschikte foto’s voor o.a. de geprogrammeerde films is onontbeerlijk voor goede 

publiciteit. 

 

Wie zoeken we? 

Iemand die het leuk vindt om de marketeer van het theater te helpen met het publiceren van online 

informatie over de voorstellingen, die helpt bij het samenstellen van de seizoensbrochure. Iemand 

ook die taalgevoelig is (Nederlandse taal), die een tekst kan herschrijven of inkorten zonder de 

essentie te verliezen, een persbericht kan schrijven. En ook tekst en foto’s wil plaatsen in de 

verschillende media.  

 

 Wil je meedenken, ben je creatief (oplossingsgericht) en ga je uit van mogelijkheden, kun je 

zelfstandig werken (na inwerktijd)?  

 Heb je één dag of 2 dagdelen per week tijd op dinsdag of donderdag? 

 

De functie gaat in vanaf september 2019, inwerken in juni 2019, je bent vrij in juli en augustus 2019. 

Het is een vrijwillige functie, dus onbetaald. Een kleine reiskostenvergoeding behoort eventueel tot 

de mogelijkheden. 



 

 

 

 

 

Wat bieden we? 

Een leuke werkplek in een inspirerende en culturele omgeving. Je maakt onderdeel uit van het team 

van Theater de Koornbeurs, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers die met elkaar het theater 

‘draaien’. De functie is in principe voor 1 seizoen (september 2019 – juni 2020). 

 

We nodigen nadrukkelijk uit tot reageren: jongeren die zich herkennen in dit profiel en die 

werkervaring willen opdoen, maar ook ouderen die zich herkennen in dit profiel en die wellicht niet 

meer hóeven te werken, maar dat wel leuk vinden.  

Kennis van online media (bijv. Facebook) is niet (per sé) nodig. 

 

Reageren? 

Stuur voor 15 maart een mail met motivatie voor deze ondersteunende functie naar Hetty de Wit, 

marketeer, naar hettydewit@theaterdekoornbeurs.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Hetty 

op 06-12915471. 

De week na 15 maart ontvang je een reactie. 

 

Theater de Koornbeurs 

Noord 2 | 8801 KP  Franeker 

www.theaterdekoornbeurs.nl 

 

mailto:hettydewit@theaterdekoornbeurs.nl
http://www.theaterdekoornbeurs.nl/

