
 

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.   

Voor de afdeling gebouwbeheer zijn wij per 1 april aanstaande op zoek naar een:  

Medewerker gebouwbeheer 
                   36 uur per week 

De gebouwen 
Je bent werkzaam in zowel de Stadsschouwburg als in de Philharmonie. Jouw werkzaamheden zijn 
verdeeld over  het onderhouden van  de gebouwen, terreinen en installaties, het verrichten van 
aanpassingen in de gebouwen en het voeren van duurzaam energie- en waterbeheer. Je wordt 
betrokken bij het maken van voorstellen over de gewenste onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden op zowel elektrotechnisch, bouwkundig als werktuigbouwkundig terrein. 

Een greep uit jouw werkzaamheden: 

• Het begeleiden en plannen van de (preventieve) onderhouds-, reparatie-, vervangings- en/of 
uitbreidingswerkzaamheden aan technische installaties en ruimten.  

• Het opsporen van storingen en het zelfstandig repareren hiervan. In overleg met de 
coördinator gebouwbeheer schakel je eventueel onderhoudsfirma’s in. 

• Het begeleiden van de medewerkers van externe firma's (aanwijzingen en instructies geven) 
en het bewaken van de kwaliteit van onderhoudsfirma’s. 

• Het registreren van de storingsmeldingen en het gepleegde onderhoud en het middels een 
call-systeem de melders up-to-date houden over de voortgang van de gemelde schade- of 
storingen.  

• Je doet voorstellen ter verbetering van onderhoud en het gebruik van installaties.   
 

Wat vragen wij?  
Je hebt een MBO Elektrotechniek opleiding, aangevuld met minimaal 5 jaar werkervaring in een 
soortgelijke functie. Je weet meer dan een beetje over bouwkunde en werktuigbouwkunde.  
Het geeft jou energie om zelf storingen op te lossen en als dat niet lukt, de juiste firma in te 
schakelen. Verder ben je zelfstandig en werk je gestructureerd. Je kunt goed schakelen binnen de 
drie delen van deze functie. Je hebt een streepje voor wanneer je ervaring hebt met gebouwbeheer- 
en servicemanagementsystemen zoals Planon en Topdesk. Het werken met computers is dagelijkse 
kost voor je. 
  



 

Wat bieden wij! 
Een zelfstandige en veelzijdige functie op toplocaties in centrum Haarlem binnen een innovatieve, 
energieke en informele organisatie. 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 
5. 

Procedure                                                                                                                                                   
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen tot 5 maart 2018 per e-mail (Word of pdf) 
gericht worden aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, vacatures@theater-haarlem.nl 

Inlichtingen   
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met  Arjan 
Angevaare,  tel. 023 – 512 11 52. 
 
De vacature is in- en extern gelijktijdig uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een 
interne kandidaat.  
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