
 

   Vacature 
Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Eén organisatie die 
met de twee grootste podia in Haarlem kloppend hart wil zijn voor publiek in Haarlem en 
omgeving, onze artiesten en onze zakelijke gasten. Met één van de mooiste klassieke 
theaterzalen van Nederland, de Stadsschouwburg, en de concertzaal met misschien wel de 
beste kamermuziekzaal in Europa, de Philharmonie, bieden wij inspiratie, verbinding en stof 
tot nadenken. De Philharmonie is hiernaast de plek bij uitstek voor zakelijke evenementen op 
topniveau. De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (58 vaste medewerkers en circa 
40 - 45 horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers. 
 
Wij zijn op zoek naar jou!  

Achterportier  

oproepbasis 

 
Wie zoeken wij? 
Ben jij de persoon die achter de schermen onze gasten ontvangt én verschillende 
werkzaamheden tegelijk kan doen? Heb jij een vlotte en gastvrije instelling met een actieve 
en service gerichte houding? Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!  
 
De afdeling bestaat uit een coördinator Facilitaire Zaken, 2 huismeesters en 5 
achterportieren. Binnen deze afdeling ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het 
ontvangst en begeleiden van bezoekers. 
 
Wat ga je doen? 

• Jij laat onze leveranciers, bezoekers en artiesten binnen en zorgt voor de 
bijbehorende bezoekersregistratie; 

• Je zorgt voor een correcte en klantgerichte ontvangst en begeleiding; 
• Je zorgt voor een goede staat van de ruimtes rondom de artiesteningang; 
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om de veiligheid in 

algemene zin voor de bezoekers en onze medewerkers; 
• Je verricht ondersteunende en huishoudelijke taken voor de andere afdelingen. 

 
Wat vragen wij?  

• Je bent een vlot, vriendelijk en gastgericht persoon; 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om gasten vriendelijk 

te woord te staan; 
• Je bent gewend om verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren en je 

neemt initiatief om jouw zaken op orde te hebben; 
• Je bent in het bezit van een BHV diploma of bent bereid dit diploma te halen; 
• Je bent minimaal 18 jaar en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en bij 

voorkeur Engelse taal. 



 

• Je bent gemiddeld 2 á 3 keer per week beschikbaar, voornamelijk in de avonden en 
weekenden. Je kunt van tevoren aangeven wanneer je beschikbaar bent en 
ontvangt een rooster 4 weken van tevoren. 
 

Wat bieden wij? 
• Werken op toplocaties in centrum Haarlem binnen een dynamische organisatie; 
• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's; 
• Je verdient het minimumloon passend bij jouw leeftijd; 
• Inhuur zal plaatsvinden op payroll basis via Staffable voor in principe een jaar met de 

optie tot verlenging; 
• Door de flexibele werkdagen en –uren is deze functie goed te combineren met 

bijvoorbeeld een studie, maar ook in combinatie met pensionering; 
• Wij streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de 

samenleving met al haar aanwezige verschillen.  
 
Procedure 
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per e-mail (Word of pdf) gericht worden 
aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, vacatures@theater-haarlem.nl  
Zolang de vacature op de website staat, kun je reageren.  
 
Inlichtingen  
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Adri 
Bruin, telefoonnummer 023 – 512 1263. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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