
 

 
 

Theater De Steeg 
Theater De Steeg is hét theatergezelschap in Groningen dat educatief theater maakt voor, met 
en van jongeren (12-23 jaar). We maken theatervoorstellingen over actuele onderwerpen, die 
we spelen op en voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO in Noord-
Nederland. Daarnaast ontwikkelen we workshops, lessen en theaterprojecten waarbij jongeren 
zelf actief aan de slag gaan met theater. Sinds dit jaar doen we dat ook regelmatig in onze 
gloednieuwe theaterzaal in De Kunstwerf, aan de rand van hartje Groningen. Wat ons betreft 
wordt dit de komende jaren het huis van Groninger jongerentheater.  
 
Wij zien in theater de ideale manier om onderwerpen bespreekbaar te maken en bij te dragen 
aan de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling van jongeren. Onze voorstellingen zijn 
een oefening in verbeeldingskracht en inlevingsvermogen en laten je met een frisse blik naar je 
eigen denkbeelden en overtuigingen kijken. Samen theater maken is wat ons betreft een 
speelse manier om elkaar te ontmoeten en op een nieuwe manier te leren zien. 
 
Onze organisatie bestaat uit een kleine vaste kern: artistieke leiding, zakelijke leiding, educatie 
en verkoop. Daarnaast werken we per seizoen met ongeveer 15 stagiaires (MBO en HBO) en 
een grote groep ZZP-ers: regisseurs, acteurs, technici, vormgevers, etc. Samen verzorgen wij 
jaarlijks 300 voorstellingen, workshops en projecten voor 18.000 jongeren.  

 

Help jij ons groeien? 
Kan jij ervoor zorgen dat iedereen in Groningen en ver daarbuiten weet dat ze voor het 

állerbeste educatieve theater bij Theater De Steeg moeten zijn? Vind jij nieuwe markten voor 

onze theatervoorstellingen en educatieve activiteiten? Ben jij een ster in het vertalen van onze 

missie en visie in pakkende teksten en beelden, zowel voor offline als voor online media? Help 

jij ons om een community van jongeren op te zetten die samen met ons theater wil maken? Wil 

jij met ons meedenken, ons inspireren, scherp houden en verder laten groeien? Beschik je over 

HBO werk- en denkniveau en heb je een marketingopleiding en/of -achtergrond? Hou je van 

teamwerk, maar kan je ook goed zelfstandig aan de slag? Kleur je graag buiten de lijntjes en zie 

jij mogelijkheden op plekken waar nog niemand gezocht had? Ben je creatief, flexibel, heb je 

affiniteit met theater en onze doelgroep en word je net als wij blij van jong talent?  

VACATURE 
 
Medewerker Marketing en Communicatie 
 Voor gemiddeld 12 uur per week 



Dan willen we jou in ons team! 
We bieden je een inspirerende baan voor 12 uur per week in een compact, ervaren en zeer 
gemotiveerd team. Ieder heeft haar/zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, maar het 
ontwikkelen van mooie plannen doen we zo veel mogelijk samen. Je krijgt een werkplek op de 
meest inspirerende theaterplek van Groningen: De Kunstwerf, waar naast Theater De Steeg ook 
Het Houten Huis, De Noorderlingen, NNT/Club Guy and Roni en het Jonge Harten 
Theaterfestival gevestigd zijn. Het salaris is uiteraard conform de CAO Toneel en Dans 
(afhankelijk van opleiding en ervaring € 2.373 - € 3.522 bruto bij een voltijd dienstverband). We 
bieden je in eerste instantie een jaarcontract met de intentie tot verlenging. 

 

Enthousiast? 
Stuur dan voor 18 juni een mail naar zakelijk@theaterdesteeg.nl met je motivatie en CV. Vertel 
ons wie je bent, waar jij een kei in bent en hoe jij Theater De Steeg een flinke marketing-boost 
kan geven. We hebben er zin in je te ontmoeten! 

 

Voor meer info 
Heb je nog vragen of wil je eerst meer weten over De Steeg? Kijk dan op www.theaterdesteeg.nl 
of neem contact op met Wendy Holtkamp, zakelijk leider van Theater De Steeg: 
zakelijk@theaterdesteeg.nl / 06 41 16 27 61. 

 

Graag tot snel! 
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