
 
 

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. 

Wij zijn per direct op zoek naar een 
 

Meewerkend coördinator zalen zetten 
4 tot 12 uur per week, onregelmatig op roosterbasis 

 
Algemeen  
Op basis van de evenementenplanning wordt door de Coördinator Facilitaire Zaken een 
zalenzetplanning gemaakt. Zij maakt voor jou inzichtelijk welke zalen er wanneer in welke 
opstelling moeten worden gezet.  
 
Werkzaamheden                                                                                                                                

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Het zorgen voor het gereed maken van verhuurde zalen en overige ruimten en het 
zorgen dat het meubilair in de publieksruimten er perfect bij staat en dat er zorgvuldig  
met de spullen wordt omgegaan; 

• Het aansturen en motiveren van een groep van maximaal vijf jonge collega’s. 

 
Profiel 
Je bent minimaal 18 jaar en je hebt oog voor detail en bent flexibel inzetbaar. Dat wil zeggen 
dat je in ieder geval 2 tot 3 avond- en/of dagdiensten per week beschikbaar bent, inclusief het 
weekend en feestdagen.  Je werkt op basis van een rooster dat een maand van te voren 
bekend is.  
 
Jij bent zeer servicegericht en dienstverlenend.  Verder beschik je over goede communicatieve 
vaardigheden en kun je goed prioriteiten stellen. Je stuurt op een duidelijke en efficiënte 
manier medewerkers aan, waarbij je prioriteiten aangeeft. Het werken in een hectische 
omgeving vind je een uitdaging.   
 
 
 



 

 
Wat bieden wij? 
Werken in het centrum van Haarlem bij een dynamische en informele organisatie. Door de 
flexibele werkdagen & -uren is deze functie goed te combineren met bijvoorbeeld een studie. 
Deze functie wordt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ingedeeld conform schaal 1 van de 
cao Nederlandse Podia. Ook kun je gebruik maken van de vrijkaartenregeling. Inhuur zal 
plaatsvinden op payroll basis via Staffable.    
 
Procedure 
Sollicitaties met motivatie & CV (in word of pdf) kunnen per e-mail gericht worden aan 
vacatures@theater-haarlem.nl  
 
Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij Adri Bruin, Coördinator Facilitaire Zaken  
tel. 023-5121263. 
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