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Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan speelt met professionele musici theatrale concerten voor een
jong publiek. 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 een Oorkaan-voorstelling (bijna) zonder woorden
en staan er alleen musici op toneel. Je kijkt je oren uit!
Oorkaan is al twintig jaar gespecialiseerd in het creëren van jeugdmuziekvoorstellingen op hoog
internationaal niveau. Oorkaan wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten
en Amsterdams Fonds voor de Kunst. In september 2021 lanceert Oorkaan haar eigen ensemble
en zet daarmee een grote stap in haar artistieke ontwikkeling en identiteit.

Oorkaan is meervoudig prijswinnaar van de internationale Young Music Audiences Awards
en heeft andere (inter)nationale erkenningen ontvangen, zoals de nominatie in 2013 & 2017
voor de Amsterdamprijs voor de Kunst.

Internationale speelcircuit
Oorkaanproducties spelen wereldwijd op (concert)podia en festivals als het Koninklijk
Concertgebouw, Elbphilharmonie Hamburg, Konzerthaus Wien, BAM New York, A.S.K.
Shanghai, RomaEuropa festival, en voor scholen in heel Nederland.
Klik hier voor meer informatie over Oorkaan.
Over Marketing bij Oorkaan
Voor de invulling van de functie Manager Marketingcommunicatie zijn we op korte termijn
opzoek naar een interim collega voor de periode 4-6 maanden. Ook staan wij open voor de
directe invulling van deze vacature in de vorm van een dienstverband. De werkzaamheden in
deze vacaturetekst zijn ingestoken op de komende 6 maanden.
Over de rol van Manager Marketingcommunicatie
Als Manager Marketingcommunicatie ben jij de specialist op jouw vakgebied in het team van
Oorkaan. Omdat je terecht komt in een klein slagvaardig team werk je met alle afdelingen

samen. Verbonden zijn met zowel grootstedelijke als landelijke sociaal-maatschappelijke
thema’s zoals inclusie en kansengelijkheid is van belang om deze functie goed uit te voeren.
Jouw werkzaamheden bestaan vooral uit:
- Positionering van Oorkaan incl. eigen ensemble in het speelcircuit (concertzalen en
podia), zowel nationaal als internationaal;
- Positionering eigen ensemble en producties Oorkaan bij publiek, financiers en overige
stakeholders;
- Verkoopmarketing rondom het aanbod van het seizoen 2022/2023;
- Voorbereidingen rondom de première van de productie Vier! (9 januari 2022 bij
Muziekgebouw aan ‘IJ);
- Kleine revisie van de website;
- Voorbereidingen Lustrum activiteiten;
- Gesprekspartner van opdrachtnemers, koepelorganisaties, samenwerkingspartners en
marketingafdelingen (concert)podia;
- Bijhouden van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en het bespreken van nieuwe
ontwikkelingen met het team en de directie.
Jouw profiel:
- Je hebt aantoonbare kennis van en in de cultuursector, bij voorkeur in de
podiumkunsten, met minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding;
- Je kan en wil zowel op strategisch niveau als wel op tactische en operationeel niveau
werken;
- Je bent een sterke projectmanager die goed kan plannen, budgetteren en
opdrachtnemers kan aansturen;
- Je kunt zowel in woord als geschrift werken in het Nederlands en Engels;
- Je bent communicatief vaardig en een teamplayer, maar vindt het ook prettig om
zelfstandig aan verschillende projecten te werken.
Wij bieden:
- Een fijne werkplek in de Kempenaerstudio in Amsterdam-West;
- Onderdeel van een klein slagvaardig team;
- Een zzp overeenkomst in de rol van interim (4-6 maanden) of een dienstverband voor
een aanstelling van een jaar met de intentie tot verlenging.
Sollicitatie en meer informatie
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur in een begeleidend mailtje je CV en/of LinkedIn
profiel dan zo snel mogelijk naar info@oorkaan.nl onder vermelding van ‘Vacature Manager
Marketingcommunicatie’ en/of bel naar 020-6202828.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jennifer Thompson via
bovenstaand mailadres. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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.

