
Ben jij gastvrij, integer en een spin 
in het web? Dan is dit de plek voor jou!

Wij hebben meer dan 350 evenementen per jaar. Van cabaret, muziek, dans en toneel tot televisieproducties en zake-
lijke bijeenkomsten. Je snapt dat de directie in de spotlight staat en je zelf achter de schermen werkt. Wij hebben jou 
nodig om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van de directie op rolletjes lopen en wij onze gasten een magische 
avond uit kunnen bieden. Genoeg te beleven dus!

Wegens het vertrek van de huidige management assistent zijn wij op zoek naar jou! 

Management assistent M/V/X
28 - 32 uur per week

Organisatie & afdeling
Stadsschouwburg & Philharmonie zijn de twee grootste podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een hoogwaar-
dig aanbod van theater en muziek aan een breed publiek. De organisatie bestaat uit 45 vaste medewerkers, circa 30 
horecamedewerkers en een team van vrijwilligers. Je assisteert zowel de algemeen als de zakelijk directeur. 

Wat ga je doen?
• Je regelt de agenda’s van beide directeuren en ondersteunt hen bij de dagelijkse werkzaamheden;
• Je organiseert en notuleert de (periodieke) vergaderingen;
• Je ondersteunt de Raad van Toezicht op secretarieel gebied en regelt alles wat daarbij komt kijken;
• Je ondersteunt de afdeling relatiebeheer bij ontvangsten en bijeenkomsten van donateurs en andere partners en 

biedt administratieve assistentie.

Wat vragen wij? 
• Je beschikt over een afgeronde opleiding op MBO+/HBO-niveau met 5 jaar gerichte werkervaring;
• Je hebt talent voor organiseren, bent resultaatgericht en handelt vanuit excellente gastvrijheid;
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
• Samenwerken gaat je gemakkelijk af, je hebt tact en gevoel voor verhoudingen;
• Je bent proactief en kunt goed schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en de niveaus en houdt daar-

bij de prioriteiten scherp in de gaten;
• Je bent handig met computers en diverse softwarepakketten en onlinemedia;
• Je bent bereid om je werkdagen en tijden anders in te delen indien incidenteel nodig.



Wat bieden wij?
• Werken bij toppodia in centrum Haarlem binnen een dynamische organisatie;
• Een rol met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen invulling;
• Een organisatie met gastvrije en gepassioneerde collega’s;
• Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 5. Je krijgt een aanstelling voor een 

jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Wij staan open voor iedereen, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je 
houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze organisatie.

Procedure
Stuur via WeTransfer een kort filmpje (max. 2 minuten) waarin je uitlegt waarom jij geschikt bent voor deze baan 
samen met je CV aan Annemiek Spruijt,  vacatures@theater-haarlem.nl voor 25 juni 2021. De sollicitatiegesprekken 
staan gepland in week 27 en week 28.

Inlichtingen 
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Yvonne van Popta, zakelijk 
directeur, 023 – 512 12 02.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


