
 

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 per september 2018 op zoek naar een: 

 
Horeca Assistent 
25 uur per week 

 
Organisatie & afdeling 
De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (50 vaste medewerkers en circa 45 - 50 
oproepmedewerkers) en een team van vrijwilligers. De afdeling Horeca & Hospitality bestaat uit een 
hoofd, office assistent, pre-productiemedewerker en 4 bedrijfsleiders.  
 
Een greep uit jouw werkzaamheden: 

• Je houdt je bezig met het bijvullen van de koffieapparaten en het schoonhouden van de 
pantry.  

• Je houdt de publieke ruimten op orde en je zorgt ervoor dat de keuken (koeling, vriezer, ed.) 
schoon is en opgeruimd is. 

• Je zorgt ervoor dat de koffie, thee en lunch op tijd klaar staat voor interne vergaderingen.  
• Je haalt boodschappen. 
• Je ontvangt gasten voor de medewerkers en begeleidt de gasten naar de juiste ruimte. 
• Je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de Horeca en lichte huishoudelijke 

werkzaamheden. 
 
Wat vragen wij?  
Wij verwachten dat je van maandag tot en met vrijdag beschikbaar bent tussen 9 – 14 uur. Dat je 
enthousiast bent en gemotiveerd om bij ons aan het werk te gaan. Wij willen dat je de opdrachten 
zelfstandig kunt uitvoeren. Aangezien je ook gasten ophaalt, moet je er verzorgd uitzien. 
 
Wat bieden wij? 
Werken op twee toplocaties in centrum Haarlem binnen een dynamische en informele organisatie. 
Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 1 van de CAO Nederlandse 
Podia. Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder onze vrijkaartenregeling voor 
personeel om kennis te nemen van het culturele aanbod van de organisatie. 
 
Deze vacature is geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
 



 

 
Procedure  
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen zolang de vacature op onze website staat per e-
mail (Word of pdf) gericht worden aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, 
vacatures@theater-haarlem.nl 
 
Inlichtingen   
Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij Ellen Brussee, Hoofd Horeca & Hospitality,  tel. 023-
512 1260.  
 
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.  
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