
Vacature stagiaire  

De Harmonie is één van de vijf grootste schouwburgen in Nederland. In het gebouw zijn 

drie volwaardige theaterzalen: de AEGON zaal, die plaats biedt aan 1000 gasten, de 

Rabobank zaal met 450 zit- of 1000 staanplaatsen en de Accent zaal met 280 stoelen. Deze 

zalen zijn ook heel geschikt voor congressen, vergaderingen en feesten. Naast deze 

theaterzalen heeft De Harmonie ook drie kleinere zalen (Grafische groep van der Eems 

zalen) voor vergaderingen en presentaties. Jaarlijks vinden er meer dan 650 culturele en 

commerciële activiteiten plaats, die worden bezocht door ruim 150.000 bezoekers. 

De missie van De Harmonie is: ‘Voor een breed publiek een volwaardig theater- en muziekaanbod 

bieden en plaats bieden aan tal van individuen en instellingen die om de meest uiteenlopende 

redenen behoefte hebben aan zaalruimte. Voor meer informatie en programma check onze 

websites: Theater: www.harmonie.nl of Harmonie Events: https://www.harmonie.nl/zakelijk/ 

Om een brede, kwalitatieve programmering mogelijk te maken is het van belang een goede 

commerciële omzet te halen. De commerciële tak van De Harmonie is dan ook volop in 

ontwikkeling om de commerciële zaalbezetting te verhogen. Bij het ontplooien van deze 

activiteiten bieden wij graag een leuke, leerzame en dynamische stage aan waarin ruimte is voor 

veel creativiteit, eigen initiatief en inbreng. 

Taken 

• Ondersteunen in de voorbereiding, organisatie, uitvoering en afwikkeling van projecten en 

verhuringen. 

• Uitvoering geven aan de salesactiviteiten die nodig zijn bij evenementen. 

• Ondersteuning verlenen aan sales- en commerciële activiteiten met name bij de arrangementen 

verkoop en groepsarrangementen. 

• Het maken van draaiboeken, indelingen en plattegronden voor evenementen. 

• Deelnemen in werkgroepen bij verschillende evenementen. 

• Organiseren van artiestencatering. 

• Stage opdracht in overleg. 

Profiel 

• Je bent bezig met een relevante hbo-opleiding (zoals Leisure Management, Hospitality 

Management, Communicatie etc.) 

• Je bent representatief, zelfstandig en toont initiatief. 

• Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je kunt plannen en organiseren, zelfstandig werken maar je bent ook een teamplayer. Je staat 

open voor nieuwe dingen en bent goed in staat feedback te geven en te ontvangen. 

•Je beschikt van goede (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden 

 

 

  

http://www.harmonie.nl/
https://www.harmonie.nl/zakelijk/


 

We bieden jou 

Een unieke werkplek waarbij je een kijkje achter de schermen neemt bij vele evenementen en 

voorstellingen. Een dynamische, interessante leerplek met veel ruimte voor eigen initiatief en 

inbreng. De kans om je netwerk uit te breiden in de Friese cultuurwereld. Tot slot gratis of met een 

fikse korting voorstellingen van De Harmonie bezoeken. 

De stage 

Aanvang: Begin september 2018 voor 10 maanden of januari 2019 voor 5 maanden 

Duur: 5 tot 10 maanden, 4 à 5 dagen per week 

Reageren per mail naar mailto:k.vdmeer@harmonie.nl t.a.v. Kirsten van der Meer 
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