
 
 
 
De Harmonie is het hoofdstedelijk theater van Friesland. Ons theater ligt als prachtig icoon op een 
mooie plek aan het water in het centrum van Leeuwarden en behoort tot de vijf grootste theaters 
van Nederland. Jaarlijks organiseren wij ruim 800 (culturele en commerciële) activiteiten waarmee 
wij ca. 200.000 bezoekers bereiken. Ons theater heeft drie zalen, diverse vergaderzalen, twee foyers 
en een Theatercafé, dat in 2021 volledig vernieuwd zal worden.  
 

Per 1 september 2021 zijn wij op zoek naar een ervaren en gedreven 

OPERATIONEEL MANAGER 
die energiek, ambitieus en gastvrij is. 

(36 uur per week) 
Wie zijn wij? 
De Harmonie heeft een (boven)regionale- én een stedelijke culturele/maatschappelijke functie. Naast 
presentatieplek voor professionele voorstellingen, amateurgezelschappen en maatschappelijke 
initiatieven, faciliteren wij diverse festivals, events en congressen.  

We zijn een onderscheidende locatie met allure, ruim en perfect geoutilleerd dat bestierd wordt 
door professionals. 

Al onze gasten vinden bij ons een gastvrij onthaal. Niets voor niets zijn wij uitgeroepen tot het ‘Meest 
Gastvrije Theater van Nederland’.  Kwaliteit, actualiteit en toegankelijkheid zijn onze belangrijke 
kernwaarden. 
 
De operationeel manager: 

• Is het gezicht van onze hospitality en het theatercafé. 
• Weet een dynamisch, servicegericht en enthousiast team samen te stellen. 
• Geeft op een inspirerende, positieve en motiverende wijze leiding aan onze ambulante 

horecamedewerkers. 
• Is bekend met de wensen en behoeftes van gasten in een culturele en zakelijke omgeving. 

Vaardigheden en kwaliteiten: 
• Je hebt een afgeronde relevante opleiding op minimaal mbo-niveau en een aantal jaren 

werkervaring. 
• Je bent stressbestendig en in staat een helikopterview te ontwikkelen. 
• Je bent bevlogen en verbindend. 
• Je bent veelzijdig en flexibel. 
• Je bent communicatief vaardig, ondernemend en creatief. 
• Je bent een teamspeler en ‘hands on’ bij de uitvoering betrokken. 

 
Wij bieden: 
Een prachtige functie in één van de mooiste theaters van het land, met veel leuke ambitieuze 
collega’s die met smart zitten te wachten op je komst. De Harmonie hanteert de CAO Nederlandse 
Podia 2021. 

Reageren: 
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk op 13 juni 2021, per email naar 
i.vandervelde@harmonie.nl onder vermelding van vacature Operationeel Manager. 
Meer informatie? Bel Irene van der Velde, Hoofd Horeca & Events op 06-21814479.  


