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Oorkaan maakt theatrale concerten met topmusici voor een jong publiek. De missie van Oorkaan is 
om zoveel mogelijk kleine en grote oren de oneindige wereld van muziek te laten ontdekken. Dit 
doen wij door met topmusici concerten in theatrale en verrassende vormen te maken en 
presenteren. Oorkaan richt zich op het mondiale klassieke repertoire met muziek uit de hele wereld 
van vroeger en nu. 
Bij Oorkaan spelen de beste musici van Nederland waaronder dit jaar het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest, het Cello Octet Amsterdam en Julian Schneemann & Friends. Deze musici worden 
geregisseerd door artistiek directeur Caecilia Thunnissen en door makers als Jochem Stavenuiter en 
Rosabel Huguet. 
De meest succesvolle producties toert Oorkaan over de hele wereld, o.a. in China, Italië en Duitsland. 
De basis van onze tournees bestaat echter uit concerten op de Nederlandse (concert)podia van zalen 
als de Philharmonie Haarlem, Podium Mozaïek, TivoliVredenburg en Muziekgebouw Eindhoven en op 
festivals als Wonderfeel en Festival Classique. 
Oorkaan wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst. 
 
Voor de verkoop van onze theatrale concerten aan de Nederlandse (concert)podia en festivals 
zoeken wij per maart 2018 voor 32 uur een 

Artistiek Assistent met Verkooptalent (0,8 fte) 

Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar een communicatieve netwerker en verbinder met een artistiek-inhoudelijke 
achtergrond en met actuele kennis op het gebied van muziek/muziektheater en/of de 
jeugdpodiumkunsten.  
Je bent als assistent van de artistiek directeur een volwaardige gesprekspartner voor de 
programmeurs van de Nederlandse (concert)podia. 
 
Plek in de organisatie 
Je beweegt je als artistiek assistent met een verkooptaak in twee verantwoordelijkheids-gebieden: in 
het “Kernproces” en in “Positionering”. 

Onder het Kernproces vallen de “Programmering & Conceptontwikkeling” van nieuwe producties, 
die worden ontwikkeld door de artistiek directeur in nauwe samenwerking met de dramaturg. De 
uitvoering van deze artistieke plannen wordt gerealiseerd door het team “Planning&Productie”, 
bestaande uit een productieleider en een bureauproducent. 

Het verkoopteam valt onder Positionering en daarin werk je nauw samen met het Hoofd 
Positionering & Educatie (verkoopt schoolconcerten), het Hoofd Internationalisering (verkoopt 
buiten Nederland) en met de Medewerker Marketing & Communicatie. 

 

http://www.oorkaan.nl/


Jouw verantwoordelijkheden bestaan uit 

 De verkoop van de Oorkaan-producties in Nederland aan (concert)podia en festivals. Naast 
het aangaan en onderhouden van contacten met programmeurs en het voeren van de 
boekingsgesprekking, houdt dit tevens in het informeren van cast en crew over opties, het 
samenstellen van de verkoopbrochure, het inboeken van opties en boekingen in het 
planningssysteem etc. (zwaartepunt van deze werkzaamheden ligt in de periode september 
t/m januari); 

 Ondersteuning van de artistiek directeur bij het engageren van musici, makers en ontwerpers 
voor de nieuwe producties. Concreet bestaat dat uit taken als afspraken maken met, 
notuleren van gesprekken met en research doen naar potentiële musici, makers en 
ontwerpers en het bijhouden van de artistieke seizoensplanningen;  

 Het interne Oorkaanteam informeren over o.a. (wijzigingen in) bezettingen van de artistieke 
teams, repertoire-keuzes, (werk)titels en het instrueren van de bureauproducent over het 
inplannen van werkplaatsen en speltrainingen van musici en makers en de OTOP (Oorkaan-
Talent-Ontwikkelings-Programma). 

 
Jouw profiel: 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding; 

 Enkele jaren relevante werkervaring in het podiumkunstenveld, bijvoorbeeld bij een 
producerend (jeugd)gezelschap, bij een concertzaal of theater; 

 Inhoudelijke kennis van muziek en (muziek)theater en het jeugdpodiumkunstenveld; 

 Talent voor verkoop; 

 Actieve contacten met programmeurs en actuele kennis van interessante makers, musici en 
ontwerpers is een pré; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Secuur; 

 Representatief; 

 Gevoel voor verhoudingen; 

 Affiniteit met concerten voor kinderen; 

 Bij voorkeur wonend in Amsterdam. 
 

Wij bieden: 

 Een dynamische werkplek in Amsterdam-West bij het enige structureel gesubsidieerde 
jeugdmuziekgezelschap van Nederland met internationale allure; 

 Een functie voor een ambitieuze junior met groeipotentie; 

 Een klein team met leuke collega’s, waar je intensief mee samenwerkt en gezamenlijk mee 
luncht; 

 Een marktconform salaris/honorarium. 
 
Meer informatie en sollicitatie: 
Kijk op www.oorkaan.nl voor meer informatie of bel T: 020-6202828.  

Stuur je CV met motivatie uiterlijk dinsdag 20 februari 2018 naar info@oorkaan.nl onder vermelding 
van ‘Vacature Artistiek Assistent’. 

Oorkaan onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en heeft zich ten doel gesteld om als organisatie 
een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de 
kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt. 

http://www.oorkaan.nl/
mailto:info@oorkaan.nl

