
 

   Vacature 
Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Wij zijn de twee 
grootste culturele podia van de stad Haarlem en 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) en voorstellingen door 
amateurgezelschappen. 
De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (58 vaste medewerkers en circa 40 - 45 
horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers. 
 
Wij zijn op zoek naar jou! 

Hoofd Theatertechniek & Planning  

36 uur per week 

Wie zoeken wij? 
Ben jij die gedreven persoon voor deze veelzijdige functie, die naast grondige technische 
kennis van het theatervak en inhoudelijke ervaring met commerciële evenementen, bekend is 
met de laatste stand der theatertechniek? Heb jij een hands-on mentaliteit en goede 
organisatorische kwaliteiten én houd je ondertussen de doelen van de organisatie in het oog? 
Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!  
 
De afdeling bestaat uit een hoofd en 11 medewerkers. Je legt verantwoording af aan de 
zakelijk directeur. Samen met de andere afdelingshoofden maak je deel uit van het stafteam.  
 
Wat ga je doen? 

• Je bent leidinggevende van de medewerkers theatertechniek en planning; 
• Je bent gesprekspartner bij de technische invulling van de commerciële activiteiten; 
• Je bent verantwoordelijk voor de technische werkzaamheden van alle culturele- en 

commerciële activiteiten in zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie; 
• Je bent verantwoordelijk voor het plannen en roosteren van techniek- en horeca- 

medewerkers en technische middelen; 
• Met onze eigen producties denk je mee, help je voorbereiden, vastleggen en het 

realiseren daarvan;  
• Je zorgt voor het naleven van de brandweervoorschriften, arbo- en veiligheidsregels 

op en rond de podia en technische ruimtes; 
• Je bent budgetverantwoordelijke en stelt de begroting op; 

  



 

Wat vragen wij?  
• Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante ervaring als 

leidinggevende van een theater-technische afdeling; 
• Je hebt ruime uitvoerende ervaring als theatertechnicus; 
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig; 
• Je kunt goed plannen, maar gaat er toch iets mis, dan ben je pragmatisch en  

 oplossingsgericht; 
• Je hebt een helicopterview en je bent snel in staat de consequenties van wijzigingen  

 in planningen en contracten te doorzien en zaken zo nodig snel aan te passen;  
• Je kent de arbo-eisen en bent bekend met veilig werken in het theater; 
• Affiniteit met plannings- en roosterpakketten zoals Artifax Event en Uurwerk is een 

pré. 

Wat bieden wij? 
• Werken op toplocaties in het centrum Haarlem in een dynamische organisatie; 
• Een rol met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor creativiteit; 
• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's; 
• Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 8 van de 

CAO Nederlandse Podia.  
• Wij streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de 

samenleving met al haar aanwezige verschillen.  

Procedure 
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per e-mail (Word of pdf) gericht worden 
aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, 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 contact opnemen met Yvonne 
van Popta, zakelijk directeur,  tel. 023 – 512 1202.  
 
 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
Deze vacature is per 19 april online geplaatst. 

mailto:vacatures@theater-haarlem.nl

	Wat bieden wij?

