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Friendly Fire is op zoek naar een boekingen stagiair (m/v/x) binnen de afdeling NL
boekingen voor 2022:
Als stagiair boekingen ben je onderdeel van de afdeling boekingen van Friendly Fire. Tijdens je
stage ondersteun je de internationale én nationale boekingsafdeling bij de dagelijkse activiteiten.
Een kijkje in de keuken bij een creatief en ambitieus bedrijf.
Friendly Fire wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent,
waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en naar je ideeën.
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
• Assisteren en meekijken bij het boeken, voorbereiden, promoten en afrekenen van shows
en alles wat daarbij komt kijken;
• Administratief; het bijhouden van interne en externe documentatie, het updaten van
contactpersonen en contactgegevens;
• Het bijhouden van ticketstanden en updaten van artiesten en managers van voorverkoop
van clubtours;
• Websitebeheer; het bijhouden van artiesten- en showinfo op onze website;
• Agenda beheer; het samenvatten en administreren van opties en bevestigingen;
• Het opvragen en up-to-date houden van promo-materiaal, riders etc;
• Contact onderhouden met artiesten, managers, medewerkers bij zalen & festivals;
Je profiel:
• Je bent een muziekliefhebber en vind het leuk om te werken aan het opbouwen van de
carrières van Nederlandse artiesten;

•
•
•

Je houdt van precies en nauwkeurig werken;

Je hebt goede analytische vaardigheden en je hebt ervaring met zelfstandig werken;
Je kan snel schakelen tussendiverse werkzaamheden waarbij je wel de prioriteiten
kunt onderscheiden en het overzicht weet te behouden.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren, ook als zij niet volledig voldoen aan alle functieeisen.
Onze
•
•
•
•
•

stagevoorwaarden:
De startdatum is februari 2022, maar flexibel indien nodig;
Het is uitdrukkelijk een meeloopstage;
De stage duurt minimaal 6 maanden, maximaal 9 maanden;
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Tijdens je stage word je begeleid door één van onze boekers;

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van de boekingsafdeling van
Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze stageplaats.
Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Bianca
Sno op nummer 020-2401 001. Direct solliciteren mag ook: mail je brief incl. CV naar
b.sno@friendlyfire.nl
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