
   
 

   

 

 
zoekt per direct een 

 
Manager Boekingen 

 
Vacature | Organisatie: Stichting Oorkaan | Functie: Manager Boekingen| 

Plaats: Amsterdam | Omvang: 24-28 uur | 

Sluitingsdatum: Maandag 8 maart 2021 

 

Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan is onder artistieke leiding van Caecilia Thunnissen dé internationale 

voortrekker op het gebied van muziek voor een jong publiek. Professionele musici en ensembles 

spelen per jaar circa 150 theatrale concerten van Oorkaan in gerenommeerde concertzalen als het 

Concertgebouw, Elbphilharmonie Hamburg, Brooklyn Academy of Music New York en op festivals als 

RomaEuropa. Meerdere Oorkaan-producties zijn bekroond met de internationale Young Audiences 

Music Awards, o.a. voor Kriebel (2+) in 2020 in regie van Thunnissen. 

 

Oorkaan wordt al sinds 2005 meerjarig gesubsidieerd, op dit moment door het Fonds Podiumkunsten 

en Amsterdams Fonds voor de Kunst. Oorkaan werkt samen met andere topinstellingen uit binnen- 

en buitenland, zoals Het Concertgebouworkest, Nationale Opera & Ballet en de Salzburger Festspiele. 

Oorkaan is op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega voor de functie van:  

 

Manager Boekingen 

 
Werkzaamheden 
De Manager Boekingen richt zicht op de (inter)nationale verkoop van Oorkaan producties. 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 concertzalen, theaters, festivals, educatiekoepels en scholen 
(basisonderwijs); 

• 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; 

• Beheersing van de Duitse taal is een pré;  

• 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, kennis van de 
jeugdpodiumkunsten is een pré; 

• sterke planningsvaardigheden en organisatorische kwaliteiten heeft;  

• financieel onderlegd is en kan werken in Excel;  

• beschikt over een relevant netwerk; 

• nauwkeurig werkt; 

• communicatief vaardig en een teamplayer is;  

• 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 eigen initiatief. 

• Een tijdelijk dienstverband, salariëring op basis van de CAO Toneel en Dans schaal VI. 
 

Aanstelling  
De vacature betreft een aanstelling voor 24-28 uur voor in eerste instantie voor een jaar. 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 info@oorkaan.nl onder vermelding van ‘Vacature 

Manager Boekingen'. 

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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