
 

   Vacature 
 

Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Dé congreslocatie voor inspiratie en 
succes. Naast het professionele concert- en theaterpodium van Haarlem is 
Stadsschouwburg & Philharmonie eveneens één van de grotere congres- en 
evenementenlocaties in de regio. Met  8 zalen en 2 foyers biedt de Philharmonie ruimte aan 
maximaal 3.500 bezoekers voor congressen, beurzen en andere zakelijke en culturele 
evenementen. 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!  

Marketeer Sales en Evenementen 

18 - 24 uur per week 

Wie zoeken wij? 
Ben jij die unieke persoon die thuis is in de B-2-B marketing, weet hoe je leads genereert en 
onze marktpenetratie kan verhogen? Heb jij een vlotte, gedreven en commerciële instelling 
met een proactieve en kritische houding én ervaring met de congres- en 
evenementenbranche? 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 marketing voor de afdeling Sales en Evenementen. Jouw online 
acties zorgen ervoor dat de collega’s van Sales verder kunnen met potentiele klanten en 
samen bedenken jullie acties om bestaande klanten nogmaals hun congres of evenement bij 
ons te laten boeken. 
 
 
Wat ga je doen? 

• Je schrijft het marketingplan en zet de marketingstrategie uit, waarbij je nauw 
contact hebt met de afdeling sales. 

• Je volgt actief marktontwikkelingen in de congres-en evenementen branche, je 
brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart, analyseert ze en deelt de inzichten 
met de afdeling sales en je vertaalt de inzichten naar eventuele acties. 

• Je bent verantwoordelijk voor het genereren van kwalitatieve leads waarmee de 
afdeling Sales aan de slag kan (nieuwe klanten). Adwords, website en (online) 
intermediairs spelen hierin een cruciale rol.  

• Je bedenkt samen met de afdeling sales acties voor klantbehoud (bestaande 
klanten). 

• Je bent verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven (verzamelen van informatie, 
schrijven, en opmaak), de groei van het aantal nieuwsbriefinschrijvers en de 
conversie (opening rate, etc.) 

• Je beheert het LinkedIn account en geeft input aan de website-redacteur om de 
website zo actueel mogelijk te houden. 
 

 
 
 
 



 

 
Wat vragen wij?  

• Je hebt een afgeronde studie in marketing en HBO werk- en denkniveau;  
• Jouw Nederlandse taal is in woord en geschrift foutloos. Voor onze internationale 

ambitie, is het van belang dat jij goed in het Engels kunt schrijven; 
• Daarnaast heb je een aantal jaren aantoonbare ervaring in de B-2-B marketing, bij 

voorkeur in een commerciële evenementen omgeving; 
• Je hebt ervaring met online adverteren (SEA en retargetting) en je weet welke 

marketing tools je moet inzetten om gepersonaliseerde campagnes uit te voeren en 
leads te genereren; 

• Jij levert de beste plannen voor jouw kanalen om onze (internationale) groeiambitie 
invulling geven. Deze plannen worden omgezet in sales generende activiteiten en 
resulteren in een ijzersterke samenwerking tussen Sales en Marketing. 

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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