
 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem is het kloppend hart voor alle inwoners van Haarlem en 
omgeving. Met één van de mooiste bonbonnières van Nederland en misschien wel de beste 
kamermuziekzaal in Europa bieden wij inspiratie, stof tot nadenken en een podium voor creatieve 
initiatieven. Onze podia zijn belangrijke ontmoetingsplekken waar zowel de artiest als het publiek 
gastvrij wordt ontvangen. Daarnaast verwelkomen wij zakelijke evenementen op topniveau. 

Ben jij een creatieve AV-verhalenverteller? Iemand die onze organisatie, voorstellingen en 
activiteiten zowel voor als achter de schermen aantrekkelijk in beeld kan brengen? Dan zijn wij per 
september 2018 op zoek naar jou! 

Stagiair(e) AV - Camera & Editing (32 uur) 

Organisatie & afdeling 
De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (50 vaste medewerkers, 50 oproepmedewerkers) en 
een team van vrijwilligers. In de aangeboden functie assisteer je de afdeling Marketing & 
Communicatie, bestaande uit een manager, 3 medewerkers, een assistent en een CRM Coördinator.  
 
De werkzaamheden  

• Produceren van trailers, reportages, interviews etc. (filmen, editen, maken titels) 
• Ontwikkelen, samen met de afdeling marketing, van concepten zoals een ‘making of' van een 

productie, introductie van personeel en artiesten en virals 
• Verzorgen van registraties en repetities van (een beperkt aantal) voorstellingen 
• Af en toe maken van 2D ontwerpen zoals handouts of online banners 
• Bijhouden van het videoarchief 

 
Profiel 
Je bent een gedreven verhalenverteller met aantoonbare ervaring met filmen en editen m.b.v. Adobe 
Premiere, Final Cut Pro X en After Effects. Je bent creatief, initiatiefrijk, je hebt een enthousiaste 
instelling en je bent bereid om af en toe buiten kantooruren te werken. Ervaring met Indesign, 
Photoshop en Illustrator is uiteraard een pre. Je werkt gestructureerd en zelfstandig.  
 
Wat bieden wij? 
Ervaring opdoen binnen een dynamische en informele organisatie. Je werkt op een toplocatie in 
centrum Haarlem samen met gedreven collega’s. Je ontvangt een marktconforme stagevergoeding 
voor 32 uur in de week en je kunt gebruik maken van de vrijkaartenregeling van de organisatie. De 
voorkeur gaat uit naar een minimaal 5 maanden durende stage.  
 
Procedure 
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen per e-mail (Word of pdf) gericht worden aan 
vacatures@theater-haarlem.nl  
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je contact opnemen met  
Leonie Kinds, senior Marketing & Communicatie: l.kinds@theater-haarlem.nl / 023 - 512 1172  
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