Friendly Fire BV zoekt een Boeker Feestdivisie Friendly Fiesta
Wie zijn wij?
Friendly Fire is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf met een informele, professionele werksfeer.
Wij zijn gevestigd in Amsterdam-Noord en houden ons intensief bezig met de organisatie van
concerten en evenementen en met het boeken en managen van binnen- en buitenlandse artiesten.
Wij verzorgen voor deze artiesten onder meer optredens in clubs en festivals, plannen carrières,
hebben contact met andere betrokken partijen zoals platenmaatschappijen, (tour)managers,
publishers etc.
Wie zoeken we?
Onlangs zijn wij gestart met ons sublabel Friendly Fiesta. Friendly Fiesta valt onder de afdeling NL
boekingen en focust zich op het segment van de openbare en besloten feestprogrammering. Het
gaat dan met name om muzikaal aanbod voor feesttenten en festival, dansavonden in de podia en
besloten evenementen.
Wij zijn voor deze divisie per direct op zoek naar een Boeker, bij voorkeur met ervaring in deze
markt. Deze boeker is specifiek verantwoordelijk voor het boeken van de acts op Friendly Fiesta en
voor het opbouwen en uitbreiden van dat roster en merk.
De werkzaamheden omvatten o.a. de volgende taken:
-

Actieve acquisitie t.b.v. shows voor de acts binnen het Friendly Fiesta roster en tevens
geregeld voor acts binnen het Friendly Fire NL roster;
Het beantwoorden van aanvragen voor de acts binnen het Friendly Fiesta roster;
Gezamenlijk met de acts en diens vertegenwoordiging bepalen wat het actieplan is en dit tot
uitvoering brengen;
Dagelijks contact met de acts en diens vertegenwoordiging;
Het uitbreiden en optimaliseren van het merk Friendly Fiesta, inclusief posten op de social
mediakanalen en bijhouden van de website;
Veelvuldig bezoeken van shows van Friendly Fiesta acts en potentiële Friendly Fiesta acts;
Het aantrekken, scouten en/of creëren van potentievolle acts voor het Friendly Fiesta roster;
Administratieve verwerking van shows en showopties in het boekingssysteem;
Productievoorbereiding van geboekte shows en in deze hoedanigheid het zijn van de
contactpersoon tussen de vertegenwoordigers van de act en de zaal/festival;

Wie ben jij?
Je hebt een HBO-opleiding of hoger afgerond of hebt dit niveau behaald door opleiding en
werkzaamheden. Werkervaring binnen de entertainmentindustrie is een vereiste. Je bent
communicatief zeer vaardig en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
in woord en geschrift. Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.

Wat bieden wij jou?
• Een 32 of 40-urige werkweek
• Marktconform salaris
• Werken in een jong, ambitieus en dynamisch team
Meer weten of meteen solliciteren?
Voor informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure neem je contact op met Bianca Sno op
nummer 020 – 2401 001 Direct solliciteren mag ook: mail je brief en cv vóór 15 april 2019 naar
b.sno@friendly-fire.nl.

