
 

Het kloppend hart van Haarlem 
De Stadsschouwburg en de Philharmonie zijn de twee grootste culturele podia van de stad Haarlem.  
Wij 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 
en 400 stoelen) programmeert een goede doorsnee van het klassieke en populaire muziekaanbod. 
Zowel de Stadsschouwburg als de Philharmonie zijn hiernaast zeer in trek als locatie voor zakelijke 
evenementen (congressen, beurzen, festivals en bedrijfsfeesten), voorstellingen door balletscholen 
en amateurvoorstellingen.  Het genereren van eigen inkomsten uit de (commerciële) exploitatie blijft 
belangrijk voor de organisatie, die hier al veel succes in heeft geboekt. 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Stagiair Financiën 
 
Afdeling – verantwoordelijkheden 
De organisatie bestaat uit ongeveer 100 medewerkers, 50 vaste medewerkers en 
50 medewerkers als oproepkracht. De afdeling Financiën & Control bestaat uit een 3 medewerkers 
en  een hoofd. De financiële administratie draagt zorg voor een correcte en efficiënte uitvoering van 
de financieel administratieve processen en de rapportage van de uitkomsten hiervan. De afdeling is 
onder meer verantwoordelijk voor de financiële verwerking van alle kosten en opbrengsten rond 
voorstellingen, evenementen en congressen. Tevens verricht zij de nodige controles op het gebied 
van de administratie organisatie/interne controle.  

  
Een greep uit jouw werkzaamheden: 

• Naast de operationele werkzaamheden bieden we je de mogelijkheid om aan een financieel 
gerelateerd onderzoek of afstudeeropdracht te werken. 

• Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van inkoopfacturen en de 
crediteurenadministratie. 

• Je assisteert de collega’s bij veel verschillende werkzaamheden op de afdeling. 
• Je werkt mee met de kas- en bankadministratie. 
• Je ondersteunt de afdeling bij veel verschillende werkzaamheden met betrekking tot de 

administratieve organisatie en interne controle. 
 
Wat vragen wij?  
Je volgt een gerichte HBO opleiding, bijvoorbeeld Financieel Management of Bedrijfseconomie. Je 
kan zelfstandig en nauwkeurig werken en beschikt over een actieve, leergierige houding. Je bent 
representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.   

Wat bieden wij! 
Een leuke, afwisselende en uitdagende stage op toplocaties in centrum Haarlem binnen een 
innovatieve, energieke en informele organisatie voor 4 of 5 dagen per week. Gedurende je 
stageperiode krijg je de mogelijkheid om voorstellingen te bezoeken. Daarnaast bieden wij een 
stagevergoeding.  
 



 

Procedure                                                                                                                                                   
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en CV kunnen tot 31 mei 2018 per e-mail (Word of pdf) 
gericht worden aan Elly de Koning, medewerker Personeelszaken, vacatures@theater-haarlem.nl 
onder vermelding van “Stage Financiën”. 

Inlichtingen   
Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kun je een contact opnemen met Martijn van 
de Kamp, Hoofd Financiën & Control,  tel. 023 - 512 1149 of via M.vandeKamp@theater-haarlem.nl 
 
Voor meer informatie over Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem zie  www.theater-haarlem.nl 
en www.theater-haarlem.nl/zalenverhuur      
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