
 

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 

en 400 stoelen) programmeert een goede doorsnee van het klassieke en populaire muziekaanbod. 

Zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie zijn hiernaast zeer in trek als locatie voor zakelijke 

evenementen (congressen, beurzen, festivals en bedrijfsfeesten), voorstellingen door balletscholen 

en amateurvoorstellingen.   

Wij zijn op zoek naar een  

 

COÖRDINATOR FACILITAIRE ZAKEN 
36 uur per week 

 

De afdeling 

Je bent werkzaam in zowel de Stadsschouwburg als in de Philharmonie. Jouw werkzaamheden 

hebben raakvlakken met de werkzaamheden op het gebied van Gebouwbeheer, Horeca & Hospitality 

en Techniek & Planning, waardoor je nauw samenwerkt met deze collega’s. Jouw werkzaamheden 

bestaan uit het goed stroomlijnen van operationele en facilitaire taken. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en/of doorzetten van werkzaamheden aan de 

medewerkers aan wie je leidinggeeft, namelijk twee huismeesters en de achterportiers. Het is 

vanzelfsprekend dat je één en ander goed afstemt met de coördinator Gebouwbeheer. 

Een greep uit jouw werkzaamheden: 

- Het gebruiksklaar maken van (verhuurde) zalen en overige ruimten, waaronder tevens de 

zorg voor het Dutch design meubilair; 

- Het adviseren inzake veiligheid gericht op de toegang en de veiligheid van medewerkers, 

klanten en bezoekers; 

- Het beheren en controleren van contracten met betrekking tot schoonmaakdienst en 

opstellen van een capaciteitsplanning voor de schoonmaakdienst; 

- Inzichtelijk maken en beheren van de afvalstromen en uitvoer van de duurzame visie hierop.  

- Het verzorgen van de inkoop en het contractbeheer van alle facilitaire diensten en het 

onderhoud aan niet gebouw-gebonden apparatuur.  

 

Wat vragen wij?  

Je hebt een afgeronde facilitaire opleiding, aangevuld met enkele jaren werkervaring in een 

soortgelijke functie. Leidinggeven gaat je goed af en je weet meer dan een beetje over service bieden 

en klantgericht zijn. Het bereiken van een optimaal resultaat voor de bezoeker en klant, geven jou 

energie en je zoekt dan ook actief de samenwerking met de andere afdelingen. Verder stroop je zelf 

de mouwen op als het nodig is, maar ben je ook gesprekspartner voor de huurder van het 

theatercafé.  

 

Wat bieden wij! 

Een uitdagende, zelfstandige functie op toplocaties in centrum Haarlem binnen een innovatieve, 

energieke en informele organisatie. Ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Je krijgt een contract voor 

bepaalde tijd voor de duur van één jaar. Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform 



 

de CAO Nederlandse Podia, schaal 6. Deze functie is in principe van maandag tot en met vrijdag maar 

gezien de aard van onze organisatie kan het wel eens voor komen dat je buiten kantooruren ingezet 

wordt.    

 

Procedure   

Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen tot 18 mei 2018 per e-mail (Word of pdf) 

gericht worden aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, vacatures@theater-haarlem.nl  onder 

vermelding van “sollicitatie Coördinator Facilitaire Zaken”. 

 

Inlichtingen   

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Yvonne van 

Popta,  tel. 023 – 512 1202 of via y.vanpopta@theater-haarlem.nl 

 

Voor meer informatie over Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zie  www.theater-haarlem.nl 

en www.theater-haarlem.nl/zalenverhuur      

De vacature is in- en extern gelijktijdig uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een 

interne kandidaat.  

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