Cappella Amsterdam zoekt een Marketing en Management Assistent (ca. 0,8 fte) per 1
juli 2019 (of eerder als mogelijk).
Cappella Amsterdam is een van de twee professionele (klassieke) kamerkoren in
Nederland en brengt een repertoire van stokoude tot gloednieuwe muziek.

Daniel Reuss (1961) is de artistiek leider van Cappella Amsterdam. Onder zijn leiding
professionaliseerde het koor en groeide naar internationale faam.
Cappella Amsterdam produceert zelf a capella concerten. Daarnaast hebben wij een
intensieve samenwerking met het Orkest van de Achttiende Eeuw en doen we coproducties met Asko|Schönberg en andere Nederlandse ensembles. Cappella zingt
internationaal met ensembles en werkt multidisciplinair samen met gezelschappen en
organisaties als Holland Festival, Nationale Opera & Ballet en Project Wildeman. Bij
harmonia mundi verschijnen vrijwel jaarlijks cd’s van Cappella Amsterdam.
Het koor zingt per seizoen circa 15 producties met in totaal circa 60 concerten in grote
en kleine (concert)zalen in Nederland en daarbuiten.
Ons kantoor team werkt nauw met elkaar samen en bestaat uit een productie manager,
een marketing en communicatie manager, een artistiek ontwikkelaar en een zakelijk
leider. Graag verwelkomen wij een nieuwe collega om ons team te versterken.
Cappella Amsterdam houdt kantoor in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam.
Voor meer informatie over het koor zie www.cappellaamsterdam.nl.
Cappella Amsterdam zoekt een Marketing en Management Assistent (ca. 0,8 fte)
Je bent o.a. verantwoordelijk voor:
•

Zelfstandig uitvoeren van marketingtaken zoals: het voorbereiden en uitsturen van
mailings en nieuwsbrieven, webshop opzet en beheer (cd-verkoop), vrienden en
donateurs werving, -administratie en -contact, opstellen speellijsten,
publiekscontact;

•

•
•

Ondersteunen van marketing manager op gebied van: site ontwerp en beheer,
ontwerp en productie marketing materiaal, begeleiding concerten, nieuwe opzet
relatiebeheer, gebruik social media, uitvoeren publieksonderzoek, beheer data base,
VIP uitnodigingen, PR;
Ondersteuning zakelijke leiding bij de rapportage aan fondsen, financiële
administratie, administratie koorleden, concertplanning en agendabeheer;
Algemene taken zoals telefoontjes behandelen en kantoorartikelen op peil houden.

Plaats in de organisatie
Stichting Cappella Amsterdam hanteert het bestuur + directiemodel. De zakelijk leider
en artistiek leider/dirigent vormen samen de tweehoofdige leiding en zijn gezamenlijk
eindverantwoordelijk naar het bestuur. De Marketing en Management Assistent
rapporteert aan de zakelijk leider en werkt nauw samen met hem, met de manager
marketing en communicatie en natuurlijk de rest van het team.
Jouw profiel
Onze ideale Marketing en Management Assistent
Wij zoeken een allrounder met goede contactuele eigenschappen die graag goed werk
aflevert en graag anderen ondersteunt. Je bent leergierig, zelfstandig, nauwkeurig en
gericht op samenwerking. Als team steunen wij elkaar en daarbij verwachten wij ook
van jou als teamlid flexibiliteit wat je taken betreft. Je gedrevenheid is belangrijker dan
dat je alles al kunt. Je krijgt alle kans om te leren in deze rol. Bij de uiteindelijke
toebedeling van taken telt mee wat jou ligt en wat je leuk vindt. Het kan soms druk zijn
en dat vind je oké. Werk valt soms buiten kantoortijden door onze concerten in de
avonden en weekends.
Je bent praktisch en hebt tenminste een opleiding op MBO-niveau afgerond. Je hebt
interesse in en gevoel voor marketing en communicatie; je hebt interesse in klassieke
muziek. Als ‘t even kan heb je al wat ervaring in de culturele sector. Je kunt met cijfers
omgaan en beheerst goed je Nederlandse taal in woord en geschrift. Werken met de
computer is voor jou geen probleem.
Vanwege ons diversiteitsbeleid zoeken we momenteel vooral iemand die onze culturele
diversiteit versterkt en van niet Westerse afkomt is. We zoeken ook iemand die jong van
geest is en in de beginfase van zijn of haar carrière zit.
Ons aanbod
We bieden een uitdagende en spannende en leerzame baan in een internationale
omgeving. Het salaris is marktconform. Het betreft in eerste instantie na een proeftijd
een aanstelling voor de duur van 1 jaar. Bij succesvolle resultaten kan de aanstelling
worden verlengd.

Je reactie is welkom
We zien je motivatiebrief en cv graag digitaal tegemoet via
vacature@cappellaamsterdam.nl onder vermelding van je naam en ‘sollicitatie
Marketing en management Assistent’. Meer informatie is te verkrijgen via zakelijk leider
Bas van Drooge, +31 6 57933764.
Procedure
De sollicitatieperiode sluiten we op 1 mei en in mei vinden de selecties plaats. We willen
graag dat je zo snel mogelijk start, maar gaan er vooralsnog vanuit dat het 1 juli zal zijn.
Eerst doen we een brievenselectie. Als we je graag uitnodigen voor een gesprek, krijgt
gesprekken met al onze teamleden (4). Desgewenst draai je een dagje (betaald) mee
voordat we besluiten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

