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“INSPIRERENDE WERKPLEK 
MET DE MEEST OPENMINDED

EN WERELDSE COLLEGA’S 
DIE JE JE KAN BEDENKEN.” 

SIRI KLEIN ROBBENHAAR, 1E PRODUCTIELEIDER



WIE ZIJN WE?
Het Noord Nederlands Toneel is gevestigd in Groningen. 
Samen met dansgezelschap Club Guy & Roni bouwen wij 
aan een interdisciplinair theaterhuis. Dit interdisciplinaire 
theaterhuis noemen we NITE, onder deze naam brengen we 
producties uit waarin we met beide gezelschappen op toneel 
staan. De verschillende disciplines komen hierin samen en 
zo ontstaat er een nieuwe theatertaal. In die nieuwe taal 
vertellen we verhalen over de wereld van nu, de wereld om 
ons heen. Onze voorstellingen raken en zijn aantrekkelijk en 
toegankelijk voor een divers publiek.

Ons gezelschap brengt voorstellingen in schouwburgen, 
op locatie, in vlakke vloertheaters, op festivals,  op scholen 
en in ons eigen theater De Machinefabriek in Groningen. 
We hebben niet alleen een landelijke functie, maar zijn 
ook stadsgezelschap in Groningen en het huisgezelschap 
van SPOT Stadsschouwburg Groningen. Per seizoen 
realiseren we gemiddeld zes tournees, waarvan drie 
grote zaalproducties, maar ook vlakke vloer tournees, 
internationale optredens en coproducties. Daarnaast maken 
we contextprogramma’s, educatieprojecten, workshops en 
presentaties in huis, verdeeld over circa 200 activiteiten.

WAT ZOEKEN WE?

DE AFDELING
De afdeling bestaat uit vaste medewerkers en freelancers 
die al vele jaren werkzaam zijn binnen NITE, aangevuld met 
stagiaires en vrijwilligers. De afdeling is verantwoordelijk voor 
het maken en onderhouden van alle kostuums en andere 
kledij die betrekking hebben op de tourende en niet tourende 
producties van NNT, Club Guy & Roni en NITE. Daarbij 
gaat het om het vertalen van de artistieke ideeën van de 
ontwerper naar uitvoerbare plannen voor het realiseren van 
de kostuums.  Innovatie en verduurzaming is een belangrijke 
ambitie van het gezelschap, dat geldt ook op het gebied 
van het kostuumatelier. De focus daarbij ligt op de inzet van 
mensen, geld en materiaalkeuzes.

Afhankelijk van de omvang en de vorm van de productie 
wordt er een team samengesteld voor het vervaardigen 
van de kostuums. Onder jouw leiding worden de (artistiek 
ontworpen) kostuums omgezet naar werkelijkheid. 

WIE BEN JIJ?
Je bent iemand met ervaring, kunde en plezier in de 
theaterwereld. Je bent creatief, kunstzinnig en kent alle 
technische snufjes rondom het maken van kostuums. Je 
denkt buiten de kaders en in mogelijkheden. Je neemt 
graag verantwoordelijkheid, staat stevig in je schoenen en 
bent ondernemend. Tevens heb je oog voor zowel het grote 
geheel als voor details. Je weet jouw boodschap goed 
over te brengen op de mensen met wie je samenwerkt. Als 
zaken anders lopen of hulp gevraagd wordt, is flexibiliteit en 
creativiteit jouw kracht, inclusief het bewaren van de rust en 
overzicht. Je bent, samen met je eigen team en het artistieke 
team van de voorstelling, in staat om een optimaal geheel te 

creëren, wat resulteert in kostuums waarin de acteurs en de 
dansers zich goed kunnen bewegen en het tevens voldoet 
aan de artistieken wensen van de kostuumontwerper.   
 
Je legt verantwoording af aan het hoofd Productie en je 
overlegt geregeld met de kostuumontwerpers. Je stuurt het 
team aan, doet de budgetbewaking, de planning, inkoop en 
beheert de investeringen.
 
Op organisatorisch gebied ben je verantwoordelijk voor een 
goede formatie, organisatie en taakverdeling, het opstellen 
van werkplannen met een goede vakinhoudelijke uitvoering 
en het bewaken van de voortgang door verslaglegging en 
een adequate overlegstructuur. Gemiddeld houdt dit in 
dat je eindverantwoordelijk bent voor het realiseren van de 
kostuums voor zes producties per seizoen.  Je bewaakt de 
uitvoering en voortgang van de werkzaamheden conform 
begroting in samenwerking met de productieleiding, 
kostuumontwerpers en de creatieve leiding.

WAT HEB JE IN JE 
MARS?

 — HBO werk- en denkniveau  
 — Enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven; 

een teambuilder  
 — Aantoonbare en relevante werkervaring in een 

soortgelijke functie  
 — Uitgebreide vak technische kennis   
 — Uitstekend cijfermatig inzicht en ervaring met 

budgetverantwoordelijkheid  
 — Goed in het beheersen en plannen van simultaan 

lopende werkprocessen en het brengen van structuur in 
een dynamische werkomgeving  

 — Sparringpartner voor directie en managementteam  
 — Uitstekende communicatieve en leidinggevende 

vaardigheden  
 — Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
 — Kennis van de theatersector   
 — Geen 9 tot 5 mentaliteit  

WAT BIEDEN WIJ?
 — Een interessante baan binnen een ambitieuze en 

interdisciplinaire theater- en dansgezelschap waar veel 
ruimte is voor eigen inbreng binnen een innovatieve en 
professionele organisatie  

 — Een parttime (min 32 uur) of fulltime dienstverband voor 
een jaar met uitzicht op verlenging   

 — Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Toneel 
en Dans; schaal VII  

 — Goede mogelijkheden voor studie en persoonlijke 
ontwikkeling   

 — Een werkplek in één van de mooiste theatergebouwen 
van Groningen omringd door een diverse club aan leuke 
collega’s met verschillende (werk)culturen en disciplines 

GEINTERESSEERD?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Willeke Jansen (06-22576038)  

Je kunt tot 15 november 2022 je motivatie en CV insturen 
naar Willeke Jansen: willeke@nite.nl

P.S. Bij voorkeur woonachtig in Noord Nederland of de 
bereidheid te verhuizen naar Groningen of de nabije 
omgeving van Groningen.
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COORDINATOR 
KOSTUUM ATELIER

PER 1 JANUARI 2023
32 — 40 UUR

mailto:willeke@nite.nl

