
 

   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 (58 vaste medewerkers en circa 40 - 45 
horecamedewerkers) en een team van vrijwilligers 
 
Wij zijn op zoek naar jou!  

Stagiair Financiën  

36 uur per week, 5 of 10 maanden stage 

Wie zoeken wij? 
Een leergierige stagiair die een bijdrage wil leveren aan de financiële verwerking van alle 
kosten en opbrengsten rond voorstellingen, evenementen en congressen. 
 
De financiële administratie draagt zorg voor een correcte en efficiënte uitvoering van de 
financieel administratieve processen en de rapportage van de uitkomsten hiervan. Tevens 
verricht zij de nodige controles op het gebied van de administratie organisatie/interne 
controle.  
 
Wat ga je doen? 

• 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; 
• Je beschikt over een actieve, leergierige houding; 
• Je bent representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

  



 

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 sollicitaties met motivatie en CV kunnen tot 30 augustus 2019 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 
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