
 

Stagiair Productie & Marketing  
Periode: feb 2020 t/m juli 2020 | omvang: 32 uur  

Radar Agency houdt zich bezig met de boekingen en het management van artiesten. We 
onderscheiden ons door een gevarieerd en veelkleurig scala aan bands. Grensoverschrijdende 
ambitie staat bij ons centraal, en is zowel in ons aanbod als in onze bedrijfsvoering terug te vinden. 
Wij werken met bands uit Nederland zoals The Kik, EUT, Klangstof, Weval, DeWolff, Aafke Romeijn, 
Broken Brass Ensemble & Colin Benders en internationale acts zoals La Pegatina, Kadavar & 
Bombino.  

Vanaf februari (exacte datum in overleg) hebben wij plek voor een stagiair die het bedrijf op alle 
vlakken zal ondersteunen. Als een spin in het web communiceer je zowel met de zalen als met de 
artiesten, zorg je voor een goede zichtbaarheid door middel van social media en loopt het bedrijf 
mede door jouw werk op rolletjes.  

Wat wij bieden:  
• Een stagevergoeding van €150,- (obv 32 uur per week) + gezonde lunch.  
• Gratis toegang tot veel festivals en concerten.  
• Omdat we een klein team zijn, krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in alle facetten van 

het vak.  
• Standplaats: Amsterdam (in de buurt van Amsterdam Amstel).  

Kerntaken:  
• Assisteren bij de (pre-)productie van shows en de bijbehorende logistiek.  
• Het uitvoeren van administratieve taken, zoals het bijhouden van de backoffice en het 

opstellen en uitsturen van contracten.  
• Content beheren van sociale media en de website.  
• Rapportages bijhouden van voorverkoopcijfers en aan de hand daarvan eventuele 

promotionele campagnes opzetten.  
• Het assisteren van de boekers waar nodig.  

Profiel:  
• Je doet een opleiding in de culturele of creatieve sector.  
• Je bent beschikbaar voor 32 uur per week.  
• Affiniteit met muziek en zelfstandig kunnen werken zijn een vanzelfsprekendheid.  
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands als Engels, zowel mondeling 

als schriftelijk.  
• Kennis van HTML, Photoshop & video-editing is een mooie bijkomstigheid.  

Solliciteren: 
Herken je je in het profiel? Stuur dan je motivatie & CV voor 1 december 2019 naar 
robin@radar-agency.com  

 


