Vacature
Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Dé congreslocatie met karakter. 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 (58 vaste medewerkers en circa 40 - 45 horecamedewerkers) en
een team van vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar jou!

Stagiair Sales & Evenementen
36 uur per week, 5 of 10 maanden stage
Wie zoeken wij?
Een leergierige stagiair die een bijdrage wil leveren aan het (door)ontwikkelen van de
(internationale) sales strategie!
Wat ga je doen?
• Je ondersteunt de collega’s van de afdeling in hun dagelijkse werkzaamheden,
waaronder het beantwoorden van vragen (telefonisch en per email);
• Je houdt de online bedrijfsprofielen up-to-date.
• Je ondersteunt de salesactiviteiten, zoals beursbemanning, bedrijfsbezoeken en
relatie evenementen;
• Je ondersteunt de afdeling zowel nationaal als internationaal op het gebied van
gerichte salesacties;
Wat vragen wij?
• Je volgt een relevante HBO opleiding, zoals NHL Stenden, HBO Hotelmanagement,
TIO Hogeschool, e.d.;
• Je staat stevig in je nette schoenen, je bent stressbestendig en representatief;
• Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden en bent perfect in staat om
(potentiële) opdrachtgevers (telefonisch of per mail) te woord te staan;
• Je bent proactief, goed in de Engelse taal in woord en geschrift;
• Daarnaast heb je de ambitie om je te ontwikkelen in (internationale) sales in de
evenementen & MICE branche.
Wat bieden wij?
• Werken op toplocaties in centrum Haarlem binnen een dynamische organisatie;
• Een stage met ruimte om veel op te pakken en dus te leren;
• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's;
• Een marktconforme stagevergoeding per maand;
• En je kunt gebruik maken van onze vrijkaartenregeling.

Procedure
Schriftelijke reacties met motivatie en CV kunnen per e-mail (Word of pdf) gericht worden
aan Annemiek Spruijt, personeelsfunctionaris, vacatures@theater-haarlem.nl
Zolang de stageplaats op onze eigen website staat, kun je reageren.
Inlichtingen
Voor nadere informatie met betrekking tot de stageplaats kun je een contact opnemen met
Bart Klaver, Hoofd Sales & Evenementen, telefoonnummer 06 – 55 37 68 50.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Deze vacature is per xx juni 2019 online geplaatst.

