
Vacature Junior bookings agent

In Veghel (NB) is boekingskantoor Code 16 gevestigd. Samen met andere muziek-georiënteerde organisaties huizen we in de 
inspirerende Noordkade. Code 16 is een boekingskantoor dat dj-acts vertegenwoordigt die een gezamenlijke passie delen: 110% 
feest! We durven te investeren in innovatie, duurzame relaties en opvallende samenwerkingen. Door de sterke groei is er ruimte in 
ons team en zijn we op zoek naar een collega (m/v) die ons 16-24 uur per week komt versterken.

Junior Bookings Agent (16-24 uur p/w) – juni 2019
Het gaat om een functie als Junior Bookings Agent binnen Code 16. Als boeker zijnde krijg je de verantwoordelijkheid over de 
agenda’s van enkele acts binnen onze agency.  

Wat zijn de verantwoordelijkheden?
 •  Het afhandelen/opvolgen van nieuwe aanvragen en boekingen;
 •  Het bewaken van de artiesten agenda’s;
 •  Het creëren van klantenbinding en onderhouden van klantcontact;
 •  Het plegen van acquisitie;
 •  Het investeren in eigen netwerk t.b.v. van de agency;
 •  Het bewaken van de identiteit van zowel artiesten als de agency; 
 •  Het ontwikkelen van concepten;  
 •  Het uitzetten van strategieën in samenspraak met acts/managements/collega’s.  

Wat bieden wij jou?
 •  Een functie met veel verantwoordelijkheid;
 •  Een marktconform salaris; 
 •  Een plaats in ons dynamische team; 
 •  Een stoel aan onze gezellige eettafel;
 •  Een toffe werkomgeving op de inspirerende Noordkade in Veghel.

Deze functie vereist van jou:
 • Minimaal afgeronde MBO opleiding 

(in de richting van sales, marketing, commerciële economie of andere gerelateerde opleidingen); 
 • Flexibele werkhouding (Géén 09.00 – 17.00 mentaliteit); 
 • Verbale en tekstuele vaardigheden;
 • Het hebben van een rijbewijs + de beschikking hebben over een auto.

Je beschrijft jezelf als zijnde:
 Stressbestendig, verantwoordelijk, innovatief, enthousiast, pro-actief, accuraat en een goede netwerker.

Past bovenstaande vacature bij jou?
Stuur dan uiterlijk 1 juli 2019 jouw sollicitatiebrief + CV naar: 

code-16.nl
info@code-16.nl
+31 85 043 22 26

check onze website > 
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https://www.code-16.nl/
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