
 

De Stadsschouwburg en de Philharmonie 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 

stoelen) programmeert een goede doorsnee van het klassieke en populaire muziekaanbod. De 

Philharmonie is hiernaast zeer in trek als locatie voor zakelijke evenementen.  

Binnen de organisatie is plek voor een: 

STAGIAIR 

Organisatie 

De beide gebouwen worden geëxploiteerd vanuit één organisatie, bestaand uit ruim 110 

medewerkers inclusief oproepmedewerkers en vrijwilligers.  

Verantwoordelijkheden 

Als stagiair zal je het onderwerp risicomanagement uitwerken en hier een rapport over schrijven. 

Hierbij maak je gebruik van een raamwerk zoals Draft Risk Assessment of COSO Enterprise Risk 

Management Framework. De doelstellingen zijn als volgt: 

- het in kaart brengen van materiële bedrijfsrisico’s, structureel aanwezig in 

bedrijfsvoering; 

- het aanbrengen van structuur van deze risico’s ten behoeve van het verkrijgen van 

- totaaloverzicht; 

- het aanbrengen van prioriteiten tussen de risico’s onderling; 

- het opstellen van een actueel plan van aanpak; 

- het instellen van een jaarlijks ritme voor het controleren en, indien nodig, adresseren van 

bedrijfsrisico’s; 

- het maken van afspraken over adequate rapportage tussen de Directie en Raad van 

Toezicht.   

 

Omschrijving stageplaats 

De stageplek wordt ondergebracht bij de afdeling Financiën en Organisatie. De dagelijkse begeleiding 
ligt bij de manager van de afdeling.  

Als stagiair kan je gebruik maken van de vrijkaartenregeling van de organisatie en ontvang je een 
stagevergoeding van € 250 bruto per maand bij een stage van 36 uur per week. 

Start, duur en periode: in overleg.  

Profiel 

Je volgt minimaal een HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting bedrijfskunde. 

Je bent communicatief sterk en in staat om een rapportage en advies te schrijven. 

Je bent proactief, je kunt goed zelfstandig werken en je hebt een positieve instelling. 

  

Procedure 

Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per e-mail (Word of pdf) gericht worden aan 

Esen Kartal, personeelsfunctionaris, e.kartal@theater-haarlem.nl  

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met  

Yvonne van Popta, manager Financiën en Organisatie, tel. 023 - 512 12 49.  
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