Koninklijk Theater Carré
Koninklijk Theater Carré dankt zijn faam aan de programmering van nationale, internationale en veelal
exclusieve theaterproducties van wereldniveau. Alle denkbare theatergenres, van circus tot cabaret en van
popconcert tot opera, bieden bezoekers ieder jaar opnieuw een ruime keuze in het beroemdste theater van
Nederland in hartje Amsterdam.
Wij zoeken voor ons Management Team een:

Commercieel Manager
(fulltime)
De Commercieel Manager wordt eindverantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van het theater en
maakt deel uit van het Management Team van Carré.
Wat ga je doen?
Het doel van de functie is inhoud, vorm en uitvoering geven aan een helder en ambitieus commercieel beleid,
gericht op de consumentenmarkt én de zakelijke markt, waarin de grandeur van Carré ten volle wordt benut.
Dat betekent onder meer het ontwikkelen van een uniform merkbeleid en communicatiestrategie met als
doelstelling het binden en boeien van bezoekers én business partners. De zeer brede programmering vraagt
om een goed doordachte verkoopstrategie. Het merkbeleid wordt doorvertaald in heldere sponsorproposities
en bijpassende b-to-b marketing strategie. De Commercieel Manager stuurt een team van 10 collega’s aan, met
marketeers, ticketing- en corporate sales medewerkers. Ook de directeur van het Carré Fonds maakt onderdeel
uit van dit team, om gezamenlijk zorg te dragen dat de merkstrategie ook consistent richting fondsen en
donateurs wordt uitgedragen.
We zoeken:
 Een commerciële denker én doener, creëert kansen en benut deze, zowel binnen b-to-c als b-to-b
 Een op-en-top marketeer met bewezen succesvolle ervaring als merkstrateeg
 Iemand die bewezen heeft groot te kunnen denken en dit kan toepassen in een relatief kleine
omgeving
 Conceptueel sterk; iemand die creativiteit en professionaliteit moeiteloos combineert
 Een charismatisch mens met natuurlijk overwicht en het vermogen om het theater zowel intern als
extern optimaal te vertegenwoordigen
 Een inspirerende teammanager
Wat staat er op je CV?
Minimaal HBO werk-en denkniveau, bij voorkeur in Economische/Bedrijfskundige richting. Je hebt ervaring in
zowel b-to-c als b-to-b, idealiter opgedaan in het bedrijfsleven én de non-profit sector.
Wij bieden jou
 Een brede MT-functie, waarbij geen dag hetzelfde is
 Een gemotiveerd team in een dynamisch werkveld bij het mooiste theater van Nederland
 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
 Een salaris afhankelijk van ervaring en opleiding, en passend bij de culturele rol die Carré heeft.
Interesse?
Interesse? Stuur dan je CV en korte motivatie naar Tracks executive search t.a.v. R.J. van der Weijden,
rjvdw@tracks.nl (uitsluitend reacties naar dit email-adres zullen bij de procedure worden betrokken).

