
 

De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia in Haarlem.   

Wij presenteren een hoogwaardig aanbod aan theater en muziek voor een breed publiek. Onze 

theaters bieden een podium voor creatieve initiatieven. Wij zijn belangrijke 

ontmoetingsplekken, waar het publiek gastvrij wordt ontvangen en het zich door ons laat 

inspireren, uitdagen en vermaken. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op 

topniveau en dragen daarmee bij aan de eigen gezonde exploitatie en aan de economische 

bedrijvigheid van Haarlem. Voor de afdeling Horeca en Hospitality zijn wij per september op 

zoek naar   

ENTHOUSIASTE OPROEPMEDEWERKERS  
 
 

Afdeling – verantwoordelijkheden 

De afdeling Horeca & Hospitality bestaat uit 10 vaste medewerkers en er werken rond de                         

50 medewerkers als oproepkracht. Ook worden er regelmatig externe krachten ingehuurd bij 

grote evenementen.  

 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:  

- het uitvoeren van bar en garderobe werkzaamheden; 

- publieksbegeleiding; 

- alle verdere voorkomende werkzaamheden. 

 

Profiel   

Je bent minimaal 18 jaar en vindt het leuk om met gasten/bezoekers om te gaan. Je hebt goede 

sociale en communicatieve vaardigheden en hebt een gastgerichte & vriendelijke instelling. 

Werken in een drukke omgeving vind je een uitdaging! Leergierigheid en enthousiasme zijn 

vereisten, horeca ervaring is een pre.  

 

Verder is een voorwaarde dat je flexibel bent in je werktijden, dit wil zeggen dat je in ieder 

geval 2 tot 3 avond- en/of dagdiensten beschikbaar bent, inclusief het weekend en feestdagen. 

 

Wij bieden                                                                                                                                                      

Werken op twee toplocaties in centrum Haarlem binnen een dynamische en informele 

organisatie. Een werkomgeving waar je veel kunt leren. Door de flexibele werkdagen & -uren is 

deze functie goed te combineren met bijvoorbeeld een studie. Ook kan je gebruik maken van 

de vrijkaartenregeling.  

 

Inhuur zal plaatsvinden op payroll basis via Staffable.   

 

Procedure                                                                                                                                                           

Zolang de vacature op de site staat kan je reageren.  

 

Interesse?                                                                                                                                                              

Mail je motivatie & CV (in Word of Pdf. ) naar sollicitaties@theater-haarlem.nl ter attentie van                                              

Maaike van den Bronk,  productiemedewerker Horeca & Hospitality.  

 

Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met Maaike, tel. 023-5121261. 
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