
	  
	  
	  
	  

Wij	  zijn	  opzoek	  naar	  een	  Junior	  Artist	  Manager	  die	  ons	  team	  per	  direct	  komt	  versterken!	  
	  
Waar	  moet	  een	  Junior	  Artist	  Manager	  aan	  voldoen:	  
Geef	  jij	  er	  gas	  op	  en	  heb	  je	  energie	  voor	  10?	  Wil	  jij	  werken	  in	  een	  ambitieus	  en	  dynamisch	  
team?	  Dan	  is	  dit	  de	  job	  die	  je	  zoekt!	  
*	  Je	  hebt	  affiniteit	  met	  de	  muziek	  industrie.	  
*	  Je	  bent	  communicatief	  sterk	  en	  komt	  representatief	  over.	  
*	  Je	  bent	  toegewijd	  en	  positief	  ingesteld.	  
*	  Je	  bent	  creatief	  en	  denkt	  in	  oplossingen/spin	  in	  het	  web.	  
*	  Je	  bent	  flexibel	  en	  hebt	  geen	  9	  tot	  5	  mentaliteit.	  
*	  Je	  bent	  woonachtig	  in	  regio	  Tilburg.	  
*	  Je	  spreekt	  de	  Nederlandse	  taal	  vloeiend.	  
*	  Je	  bent	  dienstverlenend	  &	  betrouwbaar.	  
*	  Je	  kan	  zowel	  zelfstandig	  als	  in	  teamverband	  werken.	  
*	  Je	  kan	  goed	  plannen	  en	  organiseren.	  
*	  Je	  kan	  georganiseerd	  werken.	  
	  
	  
Functieomschrijving:	  
Als	  Junior	  Artist	  Manager	  ben	  jij	  het	  aanspreekpunt	  voor	  relaties,	  leidinggevenden	  en	  de	  
artiesten	  van	  GoudRocc	  Entertainment.	  
*	  Je	  ondersteunt	  de	  manager	  bij	  de	  begeleiding	  van	  de	  artiesten.	  
*	  Je	  denkt	  mee	  met	  het	  verzinnen	  van	  content	  voor	  de	  artiesten.	  
*	  Je	  bent	  medeverantwoordelijk	  voor	  de	  communicatie	  naar	  band	  en	  crewleden.	  
*	  Je	  ondersteunt	  in	  het	  beheren	  van	  de	  agenda’s	  van	  de	  artiesten.	  
*	  Zeer	  complex	  agenda	  beheer.	  
*	  Contact	  onderhouden	  tussen	  de	  artiest,	  labels,	  boekings-‐agenten,	  tourmanagers	  en	  pr-‐
bureaus	  etc.	  
*	  Day	  to	  day	  contact	  met	  de	  artiest(en)	  
*	  Diverse	  taken	  in	  overleg	  met	  senior	  artist	  manager	  
Kortom,	  een	  afwisselende	  en	  zeer	  leerzame	  job	  in	  een	  jong	  en	  enthousiast	  team.	  
	  
Locatie	  GoudRocc	  Entertainment	  HQ:	  
Ons	  kantoor	  is	  gevestigd	  in	  Tilburg	  
	  
Wat	  bieden	  wij:	  
Een	  afwisselende	  en	  uitdagende	  fulltime	  functie	  in	  een	  leuk	  team	  
Flexibele	  werktijden	  
Aanvang	  per	  direct	  



Veel	  eigen	  verantwoordelijkheid	  
Doorgroei	  mogelijkheden	  
Is	  deze	  baan	  jou	  op	  het	  lijf	  geschreven?	  Solliciteren	  kan	  door	  een	  motivatie	  +	  CV	  te	  sturen	  
naar	  info@goudrocc.com	  
	  
*incomplete	  sollicitaties	  zullen	  niet	  in	  behandeling	  worden	  genomen.	  
	  


