KURIOUS - VACATURE 2022
BOOKING AGENT
BOOKING AGENT (junior)
Kurious is op zoek naar commercieel & creatief talent, met name een booking agent, als aanvulling op ons
huidige team. Dit in het kader van een vaste betrekking.
Kurious is een boekingskantoor gevestigd in Antwerpen. Met ronkende namen als Used, Bibi Seck, Yves Deruyter,
Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob of straffe talenten als Amber Broos, Kestified, Klaps en Rare Akuma
staan we sterk in de muziekwereld. We verzorgen boekingen voor deejays als ook live artiesten. In binnen- en
buitenland, met een focus op België en Nederland, denken we samen met promotors over line ups en proberen
een mooi parcours op te zetten voor al onze artiesten.
Wil jij mee een cruciale rol spelen in dit verhaal, en herken je jezelf in de beschrijving hieronder? Overtuig ons
dan van je talent.

TAAKOMSCHRIJVING
●
●
●
●
●

Je staat in voor het opvolgen en afhandelen van boekingen voor onze artiesten.
Je werkt nauw samen met artiesten of hun management: agenda’s opvolgen, identiteit & positie
bewaken, ontwikkelen van een strategie, …
Je werkt vaak samen met belangrijke promotors en organisatoren.
Je investeert in je eigen netwerk als Kurious medewerker en gaat met dat netwerk proactief aan de slag.
Je draagt met jouw vaardigheden op organisatorisch en creatief vlak een belangrijke steen bij in een
multidisciplinair & ruimdenkend team.

PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●

Je leeft en ademt muziek
Je kunt zowel commercieel als creatief werken
Je bent een proactieve, gedreven en sociale persoon
Je werkt graag inclusief, in zowel doen als denken
Je communiceert veel, zonder overzicht te verliezen
Je werkt graag zorgvuldig en voelt je verantwoordelijk voor je handelen
Je bent in staat zelfstandig te werken binnen een veelzijdige functie

KURIOUS - VACATURE 2022
BOOKING AGENT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je houdt ervan om kennis te delen, en feedback en kritiek beschouw jij als nuttige informatie waar je uit
kan leren
Je bent ondernemend, en je houdt ervan om (co-)creaties te zien ontstaan.
Je hebt social media in de vingers en je hebt de wens om bij te blijven met de internet trends en tools
Je bent in staat aantrekkelijke promotionele teksten te schrijven over je artiesten
Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift (Frans is een meerwaarde)
Opleiding in deze baan is ondergeschikt aan vaardigheden en persoonlijkheid
Weekend- en avondwerk schrikken je niet af
Je bent vertrouwd met het portfolio van Kurious
Ervaring in het live circuit is een pluspunt
Minimum 2 jaar werkervaring in een relevante positie in de brede muziek/evenementen sector
Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt regelmatig een auto ter beschikking

AANBOD
Je komt terecht in een uiterst dynamische en innovatieve omgeving, waar je geïnspireerd wordt door collega’s, en
je de kans krijgt om te groeien en om mee te schrijven aan de uitdagende toekomst van Kurious.
Je werkt mee op ons bureau in Trix Antwerpen, Noordersingel 28, 2140 Antwerpen.

HOE MEEDOEN
Stuur ons een duidelijke CV en motivatiebrief waarin je omschrijft waarom jij de geknipte persoon bent. Alles
mail je naar jochem@kurious.be.

