
VACATURE: 

Booking Agent (40 uur)
CODE16 is op zoek naar een Booking Agent. In deze functie krijg jij de verantwoordelijkheid over de 
agenda’s van de artiesten binnen onze agency. Je hebt een strategische salesfunctie waarbij je een 
groot netwerk onderhoudt, veel schakelt met de artiesten en uiteraard ook meegaat naar shows.
Je begeleidt en helpt onze acts bij de ontwikkeling van hun muzikale carrière en zorgt ervoor dat ze 
op de juiste spots staan. Naast jouw rol als Booking Agent, wordt er ook om affiniteit met marketing
gevraagd. Jij gaat er voor zorgen dat we online en offline goed vertegenwoordigd en te vinden zijn. 

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/management/collega’s
• Het bijhouden van onze onlinekanalen door het schrijven van teksten en het opmaken
    van afbeeldingen

Wat bieden wij jou?
• Een plaats in ons dynamische grote jonge team
• Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. trainingen en cursussen 
• Veel borrels, activiteiten en een fitnessabonnement
• Een toffe werkomgeving op de inspirerende Noordkade in Veghel
• Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Deze functie vereist van jou:
• Minimaal MBO of HBO werk en denkniveau
• Je bent sociaal, doortastend en communicatief sterk
• Flexibele werkhouding
• Verbale en tekstuele vaardigheden
• Minimaal (enige) ervaring met artiesten en/of evenementen 
• Ervaring met Adobe programma’s als Photoshop, Indesign etc. 
• Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Organisatie en structuur 
• Hands-on-mentaliteit
• Het hebben van een rijbewijs + de beschikking hebben over een auto
• Engels (basis) onderlegd in woord en geschrift 

Je beschrijft jezelf als zijnde:
• Stressbestendig, sociaal, verantwoordelijk, enthousiast, pro-actief, accuraat en organisatorisch sterk 

Past het bovenstaande bij jou? Dan zijn wij zeer benieuwd en is het tijd om ons te overtuigen.
Stuur uiterlijk 1 juli 2022 jouw sollictatie/motivatiebrief + CV naar joep@code-16.nl. 

Graag tot dan! 

Team CODE16

https://www.code-16.nl
https://www.instagram.com/code16nl/
https://www.facebook.com/code16nl
https://www.linkedin.com/company/11318573/admin/

