
 

   Vacature 
 

Wij zijn Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. Eén organisatie die met de twee grootste 
podia in Haarlem kloppend hart wil zijn voor publiek in Haarlem en omgeving, onze artiesten 
en onze zakelijke gasten. Met één van de mooiste klassieke theaterzalen van Nederland, de 
Stadsschouwburg, en de concertzaal met misschien wel de beste kamermuziekzaal in 
Europa, de Philharmonie, bieden wij inspiratie, verbinding en stof tot nadenken. De 
Philharmonie is hiernaast de plek bij uitstek voor zakelijke evenementen op topniveau. De 
organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers (50 vaste medewerkers en circa 45 - 50 
horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers. 

Wij zijn op zoek naar jou!  

Medewerker Kaartverkoop 

oproepbasis 

Wie zoeken wij? 
Ben jij die unieke persoon die vriendelijk blijft en efficiënt doorwerkt terwijl er een rij klanten 
staat te wachten, die graag naar de voorstelling willen die bijna begint? 
Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega! 
 
Je werkt 2 diensten per week in het weekend- en/of ’s avonds. Een dienst duurt 2 uur. In 
geval van drukte, word je gevraagd om jouw collega’s van de Kaartverkoop op kantoor te 
ondersteunen.  
 
Wat ga je doen? 

• Het boeken en afhandelen van reserveringen; 
• Het verkopen van toegangsbewijzen en andere aan de kassa beschikbare artikelen 

(theaterbonnen e.d.); 
• Het zowel mondeling als telefonisch geven van informatie aan kaartkopers en 

andere geïnteresseerden. 

Wat vragen wij?  

• Je beheerst de Nederlandse taal; 
• Je bent representatief, accuraat en dienstverlenend;  
• Je kunt omgaan met verschillende software pakketten;  
• Ervaring met het kassasysteem Ticketmatic is een pre;  
• Je hebt een aantal jaren (als bijbaan) ervaring in een vergelijkbare functie.  

  



 

Wat bieden wij? 

• Werken op toppodia in centrum Haarlem binnen een dynamische en informele 
organisatie; 

• Een enthousiast team met leuke en gepassioneerde collega's; 
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder onze vrijkaartenregeling 
• Salariëring afhankelijk van kennisniveau en ervaring conform salarisschaal 4 van de 

CAO Nederlandse Podia. Een tijdelijk contract voor in principe een jaar, waarbij de 
administratieve uitvoering van het uitbetalen van het salaris op basis van een pay-
roll constructie zal plaatsvinden. 

Procedure 
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen vóór 25 november per e-mail (Word of 
pdf) gericht worden aan Elly de Koning, medewerker Personeelszaken, vacatures@theater-
haarlem.nl  
 
Inlichtingen  
Mocht je vragen hebben, kun je ons altijd even bellen. Yvonne Woltjer zal jouw vragen 
beantwoorden. Zij is te bereiken op  023-512 1213. 
 
Voor meer informatie over Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zie  www.theater-
haarlem.nl en www.theater-haarlem.nl/zalenverhuur   
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