
 

   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 (50 vaste medewerkers en circa 45 - 50 
horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers. 

Wij zijn op zoek naar jou!  

Communicatie coördinator & grafisch designer 

32 - 36 uur per week 

Wie zoeken wij? 
Ben jij die unieke persoon die én met woorden én beelden kan toveren, heb jij een vlotte, 
gedreven en commerciële instelling met een proactieve en kritische houding, heb jij affiniteit 
met podiumkunsten én ervaring met communicatie en design? Dan word jij misschien wel 
onze nieuwe collega! 
 
De afdeling bestaat uit een hoofd en 10 medewerkers. Binnen deze afdeling ben je 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling én uitvoering van communicatiemiddelen en 
campagnes, voor zowel offline als online kanalen voor de afdelingen marketing, 
fondsenwerving en sales, m.a.w. jij wordt ons interne communicatiebureau.  
 
Wat ga je doen? 

• Je coördineert de totstandkoming van verschillende brochures en de online 
doorvertaling hiervan (waaronder de seizoenbrochure en de campagne voor de start 
van het nieuwe seizoen). Hiervoor werk je nauw samen met de marketeers voor de 
afdelingen programmering, sales en fondsenwerving;  

• Je bent verantwoordelijk voor het inhuren en aansturen van ontwerpbureaus, 
tekstschrijvers, fotografen, drukkers, mediabureaus en stagiaires; 

• Je maakt zelf advertenties, affiches, kleine brochures en ander communicatie- en 
advertentie materiaal op in Adobe CS; 

• Je bewaakt de huisstijl en draagt zorg voor de huisstijl-items; 
• Je signaleert relevante externe ontwikkelingen in je vakgebied en vertaalt deze door 

in de organisatie; 
  



 

Wat vragen wij?  

• Een afgeronde HBO opleiding in de richting communicatie/media/marketing; 
• Jouw Nederlandse taal is in woord en geschrift foutloos; 
• Uitstekende kennis van aantoonbare ervaring met Adobe Creative Suite, Photoshop, 

Indesign, Illustrator en HTML en CSS; 
• Je weet goed wat er zowel offline als online hot en topping is en je bent in staat om 

dat te vertalen naar onze voorstellingen en zakelijke activiteiten; 
• Je bent nauwkeurig, een uitstekende planner met een resultaatgerichte instelling en 

oog voor detail; 
• Je bent daadkrachtig en zelfstandig in het aansturen van grote projecten en draait je 

hand niet om voor de uitvoerende kant van het proces. 

Wat bieden wij? 

• Werken op toppodia in centrum Haarlem binnen een dynamische en informele 
organisatie; 

• Een rol met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor creativiteit; 
• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's; 
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder onze vrijkaartenregeling 
• Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 6 van de 

CAO Nederlandse Podia. Het minimum van schaal 6 bedraagt € 2.174,86 en het 
maximum € 3.053,55 bruto bij 36 uur. Je krijgt een aanstelling voor een jaar, met de 
mogelijkheid om te verlengen. 

Procedure 
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen vóór 20 november per e-mail (Word of 
pdf) gericht worden aan Elly de Koning, medewerker Personeelszaken, vacatures@theater-
haarlem.nl  
 
 
Inlichtingen  
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Ilse 
Wetselaar, Hoofd Marketing, Communicatie en Kaartverkoop,  tel. 023 – 512 1171.  
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