
Tryater is hét meertalige theatergezelschap 
van Fryslân en maakt deel uit van de landelijke 
culturele basisinfrastructuur. We spelen ruim 
270 groot- en kleinschalige meertalige (i.i.g. 
Fries-Nederlandse) voorstellingen per jaar, voor 
zo’n 25.000 bezoekers: kinderen, jongeren en 
volwassenen. Met Leeuwarden als uitvalsbasis 
zie je ons in heel Friesland en ook daarbuiten. In 
theaters en dorpen, in scholen en op locatie. We 
brengen nieuwe verhalen, dicht op de huid van 
ons publiek. Met alle ervaring op zak sinds onze 
oprichting in 1965 en met alle inspiratie en energie 
van het jonge talent waarmee we werken. 

Om het team Publyk (marketing & communicatie) 
uit te breiden zoekt Tryater een campagneleider 
voor de volwassen producties (voorstellingen en 
randprogrammering). Je zit in Team Publyk met de 
teamleider, de campagneleider jeugd & jongeren, 
de specialist online, de specialist crm & verkoop 
en twee stagiaires (communicatie en dtp). Je werkt 
projectmatig samen in een discipline-overstijgend 
team.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je houdt je bezig met onder meer:
· Het ontwikkelen van goed doordachte en 
creatieve, crossmediale campagnes voor de 
voorstellingen die Tryater in theaters, maar vooral 
op locatie, brengt voor volwassen bezoekers.
· Het meedenken met de afdeling Educatie over 
het promoten van de rand- en plusprogrammering 
rondom onze meertalige voorstellingen voor 
volwassenen.
· Het opstellen en beheren van budgetten en 
planningen en het briefen van in- en externe 
creatieven (vormgevers, fotografen, filmers, 
contentmakers). 

VOOR DEZE WERKZAAMHEDEN
· Heb je nauw contact met het artistieke team van 
Tryater en met je aanspreekpunten van o.a. de 
afdelingen Productie en Techniek.
· Stem je je plannen af op de overige 
marketingplannen door goed overleg met de 
teamleider en je collega-campagneleider jeugd & 
jongeren. 
· Verdiep je je in de doelgroepen van Tryater in 
het algemeen en die van de producties in het 
bijzonder, waarbij je intensief samenwerkt met 
onze specialist crm & verkoop.

Voldoe je niet aan alle eisen, maar denk je dat 
we jou zeker moeten hebben? Dan nodigen we je 
ook van harte uit te reageren. Goed om te weten: 
met onze voorstellingen spreken we een brede 
doelgroep aan. Daarom zien wij diversiteit graag 
terug in ons personeelsbestand, zowel in artistieke 
teams als op kantoor. We moedigen dan ook 
iedereen aan om te solliciteren op deze functie, 
ongeacht waar je vandaan komt, wat je wel of niet 
gelooft, hoe je je identificeert of van wie je houdt. 
Werken in divers samengestelde teams maakt ons 
effectiever, innovatiever en het werk leuker.

WAT BIEDT TRYATER?
Tryater is een dynamische organisatie met 
fijne collega’s en een informele werksfeer. Je 
gaat werken in ons eigen theatergebouw in 
de binnenstad van Leeuwarden. De functie is 
voor drie dagen in de week, waarvan in ieder 
geval de maandag en de donderdag. Salaris 
en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Toneel en Dans. Daarnaast kun je rekenen op 
onder meer veel opleidingsmogelijkheden en 
een zomervakantie van vijf weken. We bieden een 
contract voor een jaar met bij goed functioneren 
een verlenging met zicht op een vaste aanstelling. 

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 
1 november 2022 je cv met korte motivatie naar 
info@tryater.nl t.a.v. mevrouw B. van Oyen-
Peenstra. De eerste gesprekken staan gepland op 
15 en 16 november. Voor vragen over de functie 
kun je contact opnemen met Berber van Oyen, 
hoofd Publyk ad interim, via b.vanoyen@tryater.nl

Per 9 januari 2023

Tryater zoekt:

CAMPAGNELEIDER (22-24 UUR)

· Span je je in om onze communicatie 
toegankelijker en inclusiever te maken.
· Heb je contact met de speellocaties en eventuele 
coproducenten.

JOUW PROFIEL
· Je beschikt over relevante werkervaring, bij 
voorkeur in de culturele sector.
· Je schrijft vlot en foutloos in in ieder geval het 
Nederlands. Je staat open om Fries te leren 
verstaan en schrijven, of kan dat al. 
· Je bent creatief, overtuigend, open en precies. Je 
combineert een strategische blik met een hands-
on mentaliteit.
· Je kunt omgaan met hectiek en bent bereid om 
buiten kantoortijden te werken (voor bijvoorbeeld 
fotoshoots/videoregistraties en voor inzet rondom 
voorstellingen).


