Ben jij gastvrij, handig en hands-on?
Dan is dit de plek voor jou.

Wij hebben meer dan 350 evenementen per jaar. Van cabaret, muziek, dans en toneel tot televisieproducties en
zakelijke bijeenkomsten. Dus ook achter de schermen is het een drukte van belang. Artiesten, crew, leveranciers en
onderhoudsmedewerkers lopen af en aan. Wij hebben jou nodig om deze gasten een warm welkom te geven en om
daarnaast verschillende onderhoudswerkzaamheden te doen zodat de gebouwen er spic en span uitzien voor de
magische avond uit die wij bezoekers bieden. Genoeg te beleven dus!
Wegens het vertrek van de huidige huismeester zijn wij op zoek naar jou!

Huismeester M/V/X
32 – 36 uur per week
Organisatie & afdeling
Stadsschouwburg & Philharmonie zijn de twee grootste podia van de stad Haarlem. Wij presenteren een
hoogwaardig aanbod van theater en muziek aan een breed publiek. De organisatie bestaat uit 45 vaste medewerkers,
circa 30 horecamedewerkers en een team van vrijwilligers. De afdeling bestaat uit een coördinator Gebouwbeheer,
medewerker Gebouwbeheer en 2 huismeesters.
Wat ga je doen?
• Je voert kleine reparaties uit en diverse kluswerkzaamheden zoals het vervangen lampen, schilderen van muren,
onderhoud aan horeca apparatuur, copy corners voorzien van papier e.d.;
• Je loopt de publieksruimten na (garderobe, buffetten, toiletten, foyers) om gebreken en onvolkomenheden te
signaleren en op te lossen;
• Je zorgt ervoor dat de verhuurde zalen er perfect bij staan en dat de zalen in de juiste opstelling staan;
• Jij ontvangt en begeleidt onze leveranciers, monteurs, bezoekers en artiesten.
Wat vragen wij?
• Je bent een communicatief, handig, vriendelijk en gastgericht persoon;
• Je bent gewend om verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren en je neemt initiatief om jouw
zaken op orde te hebben;
• Ervaring in een soortelijke functie is een pré (bijv. conciërge);
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur Engelse taal;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om de veiligheid in algemene zin voor de bezoekers
en onze medewerkers.

Wat bieden wij?
• Werken bij toppodia in centrum Haarlem binnen een dynamische organisatie;
• Een enthousiast team met gastvrije en gepassioneerde collega’s;
• Salariëring conform salarisschaal 2 (€ 1.684 - € 2.178 op basis van 36 uur) van de CAO Nederlandse Podia;
• Je krijgt een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid om te verlengen;
• 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. Je bent
welkom!
Procedure
Mail een kort filmpje waarin je uitlegt waarom jij geschikt bent voor deze baan samen met je CV aan
Annemiek Spruijt, 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 Annemiek Spruijt, telefoonnummer 023 – 512 1141.

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

