
 

  

Het kloppend hart van Haarlem 
De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem.  
Wij presenteren een hoogwaardig Nederlands aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek 
uit de regio Haarlem en omstreken. Stadsschouwburg Haarlem (630 stoelen) is één van de 
belangrijkste podia in de regio voor toneel, cabaret en muziektheater. Philharmonie Haarlem (1.200 
stoelen) programmeert een goede doorsnee van het klassieke en populaire muziekaanbod. De 
Philharmonie is hiernaast zeer in trek als locatie voor zakelijke evenementen.  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste: 

ACHTERPORTIER OP OPROEPBASIS 

 
Afdeling  
De organisatie bestaat uit ongeveer 100 medewerkers, 50 vaste medewerkers en 50 medewerkers 
werken als oproepkracht.  Op dit moment bestaat het team van (achter) portiers uit 4 medewerkers 
die worden aangestuurd door de Coördinator Facilitaire Zaken. 
 
Verantwoordelijkheden                                                                                                                                         
Jij laat onze artiesten, bezoekers en leveranciers binnen. Je draagt zorg voor een correcte en 
klantgerichte ontvangst en begeleiding van al onze gasten. Verder draag je zorg voor een goede staat 
(representativiteit) en onderhoud van de bedrijfsmiddelen en ruimten rondom de artiesteningang.  
 
Profiel   
Je bent vlot, vriendelijk en gastgericht. Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en 
affiniteit met het theater. Je hebt een ruime beschikbaarheid, met name in de avonden en 
weekenden (gemiddeld 2 á 3 per week). Je werkt op basis van een rooster dat een maand van 
te voren bekend is. Je bent flexibel inzetbaar, je vindt het niet erg als het een keer nachtwerk wordt 
of wanneer je ingezet wordt bij de kaartcontrole bij een voorstelling. Je bent gewend om een functie 
te vervullen waarbij het de ene keer erg druk en de andere keer wat rustiger is. Ervaring in een 
soortelijke functie is een pre. Je bent in het bezit van een BHV diploma of bent bereid dit diploma te 
halen.  
 
Wij bieden                                                                                                                                                              
Werken in het centrum van Haarlem bij een dynamische en informele organisatie. Door de flexibele 
werkdagen & -uren is deze functie goed te combineren met bijvoorbeeld een studie. Deze functie 
wordt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ingedeeld conform schaal 1 van de cao Nederlandse 
Podia. Ook kun je gebruik maken van de vrijkaartenregeling. Inhuur zal plaatsvinden op payroll basis 
via Staffable. Door de flexibele werkdagen & -uren is deze functie goed te combineren met 
bijvoorbeeld een studie maar ook tijdens pensionering.  
 



 

Procedure                                                                                                                                                         
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per e-mail  gericht worden aan Annemiek 
Spruijt, vacatures@theater-haarlem.nl   

Voor informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Adri Bruin, Coördinator 
Facilitaire Zaken,  023-5121263. 
 
Zolang de vacature op de site staat kan je reageren, er is geen einddatum!                                                                                                                                            
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