
 

zoekt per direct een 
 

Manager Development en Verkoop 
 

Vacature | Organisatie: Stichting Oorkaan | Functie: Manager Development en Verkoop| 
Plaats: Amsterdam | Omvang: 24 uur | Sluitingsdatum:  

directe start gesprekken bij geschikte kandidaten 

 

Oorkaan speelt met professionele musici theatrale concerten voor een jong publiek. 
Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan laat zo veel mogelijk kleine en grote oren de oneindige 
wereld van muziek ontdekken. Klassieke muziek uit de hele wereld, van vroeger en nu, klinkt 
in theatrale en verrassende vormen. Net als bij een concert is de voorstelling (bijna) zonder 
woorden en staan er alleen musici op toneel. Je kijkt je oren uit! 
 

Oorkaan presenteert zo’n 200 voorstellingen in de grote en kleinere (concert)podia van 
Nederland en het buitenland. Oorkaan wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds 
Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst en ontvangt op regelmatige basis 
bijdragen van private fondsen die bijdragen aan de totstandkoming van theatrale concerten, 
educatieve projecten en talentontwikkelingstrajecten.  
 
Oorkaan is op korte termijn opzoek naar een enthousiaste en gedreven:  
 

 
Manager Development en Verkoop 

 
 
Werkzaamheden 
De Manager Development en Verkoop richt zicht op de (inter)nationale verkoop van Oorkaan 
producties en op de werving van nieuwe financiers. Ook onderhoud je contact met bestaande 
relaties van Oorkaan. Je rapporteert aan de zakelijk leider van Oorkaan. 
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 Verkopen van Oorkaan producties in binnen- en buitenland aan een bestaand netwerk van 
programmeurs van podia, festivals en koepels die programmeren voor het basisonderwijs; 

 Ontwikkelen en uitbreiden van financieringsmix Oorkaan middels sponsoren en donateurs; 

 Relatiebeheer met nieuwe en bestaande stakeholders;  

 
 



 
Jouw profiel 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding; 

 Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie; 

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

 Je verovert al snel een onmisbare plek in een informele, maar bewegelijke en ambitieuze 
werkomgeving.  

 

Wij zoeken iemand die: 
 ervaring heeft in het podiumkunstenveld;  

 ervaring heeft met verkoop van concerten en/of theaterproducties; 

 ervaring in het politieke werkveld op landelijk en/of gemeentelijk niveau en/of gevoel heeft 
voor politieke verhoudingen; 

 ervaring heeft met het schrijven en redigeren van beleidsstukken, sponsorproposities en 
verkoopteksten; 

 sterke planningsvaardigheden en organisatorische kwaliteiten heeft;  

 financieel onderlegd is;  

 beschikt over een relevant netwerk; 

 nauwkeurig werkt; 

 communicatief vaardig en een teamplayer is;  

 innovatief is en buiten de gebaande kaders durft te denken;  

 indien gevraagd in weekenden aanwezig kan zijn bij voorstellingen en premières voor de 
ontvangst van relaties; 

 woont in of op reisbare afstand van Amsterdam. 

 
Wij bieden 

 Een fijne werkplek in de Kempenaerstudio in Amsterdam-West (thuiswerken mogelijk i.v.m. 
corona). 

 Onderdeel van een klein slagvaardig team. 

 Veel ruimte voor het opzetten van eigen projecten. 

 Een tijdelijk dienstverband, salariëring op basis van de CAO Toneel en Dans schaal VI, een 
contract op ZZP-basis behoort tot de mogelijkheden, maar heeft niet de voorkeur. 

 
Aanstelling  
De vacature betreft een aanstelling voor 24 uur t/m 30 juni 2021. Een mogelijke verlenging wordt 
richting afloop dienstverband besproken. 

 
Oorkaan onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en Inclusie 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.  
 

Meer informatie en sollicitatie 

Stuur je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk naar jennifer@oorkaan.nl onder vermelding van 

‘Vacature Manager Development & Verkoop. 

Voor vragen over deze vacature, neem contact op met Jennifer Thompson (zakelijk leider) via 

jennifer@oorkaan.nl of T: 020-2440213. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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