VACATURE
Heb jij een passie voor muziek en lijkt het je leuk om te werken met topartiesten
op een van de mooiste plekjes in Brabant?
In Veghel (NB) is boekingskantoor Your Agency gevestigd. Samen met andere muziekgeoriënteerde organisaties huizen we in de inspirerende Noordkade. Met gerenommeerde
acts en allerhande klanten zijn we een actieve speler in het spectrum der boekingskantoren.
We durven te investeren in innovatie, duurzame relaties en opvallende samenwerkingen.
Door de sterke groei is er ruimte in ons team en zijn we op zoek naar een collega (m/v) die
ons 38 uur per week komt versterken.
Senior Bookings Agent – per direct
Als Senior Bookings Agent binnen Your Agency krijg je de verantwoordelijkheid over de
agenda’s van (nader te bepalen) acts binnen onze agency. Enige ervaring met
artiesten/evenementen is een harde eis.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?
• Het afhandelen van nieuwe aanvragen en boekingen;
• Het bewaken van de artiesten agenda’s;
• Het opbouwen en onderhouden van langdurige en waardevolle klantrelaties met o.a.
promotors, programmeurs, festivals, etc.;
• Het plegen van acquisitie;
• Het bewaken van de identiteit van zowel artiesten als de agency;
• Het ontwikkelen van concepten;
• Het uitzetten van strategieën in samenspraak met artiest/management.

Wat bieden wij jou?
• Een functie met veel verantwoordelijkheid;
• Een goed/marktconform salaris;
• Een dynamisch team met jonge, ambitieuze collega’s;
• Een toffe werkomgeving op de inspirerende Noordkade in Veghel;
• Een breed scala aan acts in verschillende segmenten van de dance- en livescene.

Deze functie vereist van jou:
• Minimaal afgeronde MBO opleiding (in de richting van sales, marketing,
communicatie of gerelateerde opleidingen);
• Flexibele werkhouding;
• Verbale en tekstuele vaardigheden;
• Minimaal (enige) ervaring met artiesten en/of evenementen;
• Een netwerk in de entertainmentbranche;
• Het hebben van een rijbewijs + de beschikking hebben over een auto;
• Engels onderlegd in woord en geschrift.

Je beschrijft jezelf als zijnde:
• Stressbestendig, verantwoordelijk, enthousiast, proactief, accuraat en een goede
netwerker.
Past bovenstaande vacature bij jou? Stuur dan jouw sollicitatiebrief + CV naar: mirna@youragency.nl

