
Manager 
Marke)ngcommunica)e

Jeugdmuziekgezelschap Oorkaan is op zoek naar 
een Manager Marke)ngcommunica)e die zich 
wil inze8en voor de zichtbaarheid van Oorkaan 
in het binnen- en buitenland.
Over Oorkaan 
Sinds de oprich-ng in 2001 vanuit het Concertgebouw Amsterdam creëert Oorkaan theatrale 
concerten. De professionele musici die met Oorkaan samenwerken maken mondiale inclusieve 
klassieke muziek toegankelijk voor een jong publiek van alle leeDijden. Oorkaans missie is tweeledig: 
zij wil zo veel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met klassieke muziek, én de West-
Europese canon van de klassieke muziek openbreken. Oorkaan spreekt daarbij over ‘mondiale 
klassieke muziek’. De theatrale concerten zijn zonder woorden en daarmee voor iedereen 
toegankelijk. 

32-40 uur per week



Over de rol 
Jij neemt de lead voor het posi-oneren van Oorkaan én het eigen Oorkaan Ensemble bij het 
speelcircuit (concertzalen en podia), publiek en overige stakeholders. Je werkt daarin nauw samen 
met de Manager Business Development en de Manager Boekingen. Je gaat je bezighouden met o.a. 
de verkoopmarke-ng rondom de produc-es, het voorbereiden van premières met focus op 
managen van persrela-es, het managen van marke-ng rondom ar-s-eke ac-viteiten en het 
onderhouden van de relevante marke-ngcommunica-ekanalen. Ook ben je een gesprekspartner 
van opdrachtnemers, koepelorganisa-es, samenwerkingspartners en marke-ngafdelingen van 
(concert)podia.

Over jou 
Jij haalt energie uit het meedenken over de posi-onering van Oorkaan maar vooral ook het opstellen 
en uitvoeren van het marke-ngcommunica-eplan. Jij posi-oneert Oorkaan en het Oorkaan Ensemble 
in het binnen- en buitenland en zet Oorkaan daarmee nóg steviger op de kaart. 

Houd jij je graag bezig met de communica-emiddelen die Oorkaan moet inzeWen om zichzelf te 
posi-oneren zoals website, social media, brochures, jaarverslagen, etc.? Weet jij hoe je de 
stakeholders van Oorkaan moet benaderen via de juiste kanalen? En weet jij als geen ander hoe je 
marke-ngcommunica-eplannen maakt en uitvoert? Dan nodigen we graag uit om te reageren op 
deze vacature.   

Jij bent... 
... al-jd opzoek naar kansen om gestelde doelen te behalen en pakt graag de ruimte om deze doelen     
te evalueren en zo nodig bij te stellen;  

... iemand die aantoonbaar succes heeD geboekt met het inzeWen van verschillende 
marke-ngcommunica-e-instrumenten;  

... graag aan het werk op en tac-sch en opera-oneel niveau; 

... comfortabel in het voeren van gesprekken met allerlei soorten stakeholders;  

... in staat om de missie van Oorkaan te vertalen in beeld en tekst; 

... iemand die weet hoe je een netwerk ontwikkelt en benut.   



Onze werkwijze 
Sinds september 2021 heeD Oorkaan haar eigen ensemble en zet daarmee een grote stap in haar 
ar-s-eke ontwikkeling en iden-teit. Het Oorkaan Ensemble maakt jaarlijks een nieuwe produc-e. 
Daarnaast creëert Oorkaan met gastensembles en orkesten als Het Concertgebouworkest, Slagwerk Den 
Haag en het Amsterdams Andalusisch Orkest.

Ons interna-onaal prijswinnend jeugdgezelschap speelt 100 a 150 voorstellingen per jaar voor families en 
voor schoolklassen op concertpodia, theaters en fes-vals van Amsterdam-West tot aan China, Italië en in 
de Verenigde Staten. Met een aantal Europese concertzalen als vaste partners, is Oorkaan op zoek naar 
een duurzame manier van interna-onale touring. 
 
Kijk voor meer informa-e over Oorkaan in ons jaarverslag 2020.  

https://oorkaan.nl/content/uploads/2021/05/jaarverslag-2020-publieksversie.pdf


Ons aanbod 
Jij gaat ervoor zorgen dat Oorkaan nóg zichtbaarder wordt. Dat is jouw uitdaging. Er zijn veel kansen 
die wij al iden-ficeren, we nodigen je uit om die te pakken en die te verfijnen, te realiseren en/of aan 
te vullen. Verder bieden wij jou:  

 
• De mogelijkheid om bij te dragen aan de podiumkunsten voor jeugd waarbij wij streven om de 
theatrale concertbeleving voor elk kind mogelijk te maken.  

• Bij een interna-onaal gezelschap te werken met een heel tof eigen ensemble van vier musici die 
meer kunnen dan alleen muziek maken.  

• Een plek in een klein, slagvaardig en inclusief team van ongeveer 14 personen, waar iedereen met 
passie voor de kunst met elkaar samenwerkt.  

• Een contract voor een jaar met de inten-e tot verlenging.  

• Een salaris dat is gebaseerd op schaal VI met uitloop naar VII van de cao Toneel & Dans, acankelijk 
van leeDijd en werkervaring. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.b.v. full-me dienstverband: 27 vakan-edagen en 8 
vastgestelde ATV dagen, pensioenopbouw.  

• Een fijne werkplek in de Kempenaerstudio in Amsterdam-West waar we ook een repe--estudio en 
een lunchruimte hebben.  

• Oorkaan onderschrijD de Fair Prac-ce Code en investeert met een royaal persoonlijk 
ontwikkelbudget voor opleiding en training, aandacht en begeleiding in het welzijn van haar 
personeel. 



Solliciteer 
Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur je c.v. en mo-va-ebrief dan voor 14 december 2021 
naar info@oorkaan.nl. Mocht je vooraf nog inhoudelijke vragen hebben, neem dan contact op met 
zakelijk leider Jennifer Thompson (jennifer@oorkaan.nl).  
 
We streven ernaar kennismakingsgesprekken in te plannen in december. Bij een tweede gesprek zal je 
worden gevraagd een prak-jkopdracht voor te bereiden. Oorkaan onderschrijD de Code Culturele 
Diversiteit en Inclusie. We zien dan ook graag een afspiegeling van de maatschappij terug in ons 
team, in ons publiek en op ons podium. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur daarom uit naar de 
kandidaat die de diversiteit binnen ons team versterkt. 

                 Foto: Sebas-en Grebille
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