
 
 
 

 
 
 
 

VACATURE: BACKOFFICE BOEKINGSASSISTENT m/v 
 
Live & Booking is een boekingsbureau dat momenteel de boekingen verzorgt voor zo’n 30 bands en acts. 
Deze bands en acts touren door heel Nederland en spelen op onder andere Zwarte Cross, FestyLand, 
Paaspop, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Oerol, 24-uurs Solexrace Festival, Mañana Mañana en veel, veel en 
veel meer! Ons roster bestaat uit bands met niet eigen werk, maar wel een meerwaarde hebben in de 
repertoire-keuze en performance! 
 
Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team!  
Je wordt onderdeel van een klein, gezellig en gedreven team. Als backoffice boekingsassistent ben jij 
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom het administratieve proces en de préproductie. We zoeken 
iemand die zeer gestructureerd werkt, graag met cijfers werkt en zorgt voor de juiste factuur- en 
contractafhandeling. Daarnaast zie jij het als grootste uitdaging om onze bands en crew tijdig van alle juiste 
info te voorzien, zodat de shows zonder ruis uitgevoerd kunnen worden. 
 
Ingang: per direct  
Aantal uur: in overleg 
 
Heb je zin om je bezig te houden met de volgende taken?  

• Inkomende e-mail en telefoonverkeer afhandelen en/of coördineren 

• Boekingen administratief afhandelen 

• Bewaking van contracten en betalingen 

• Het organiseren van alle logistiek omtrent een boeking 

• Maandelijks de artist statements versturen 

 
Bezit jij de volgende competenties? 

• Minimaal MBO+/HBO werk- en denkniveau 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Grote liefde voor de muziekwereld en bands in het bijzonder 

 
Herken je jezelf in onderstaande eigenschappen? 

• Gestructureerd en punctueel 

• Liefde voor cijfers 

• Affiniteit met ons roster, live-muziek en festivals in het algemeen 

• In voor een geintje 

• Teamplayer 

• Assertief 

 
Live & Booking is samen met een aantal andere muziek georiënteerde organisaties gevestigd op het bruisende 
en inspirerende CHV De Noordkade. Zie jij jezelf naar ons kantoor in Veghel afreizen, maar vind je het ook geen 
enkel probleem om af en toe in de weekenden op pad door heel het land te zijn (rijbewijs + auto is pré, maar 
niet noodzakelijk)? Stuur dan je motivatie + CV naar susan@liveandbooking.nl. Maak je niet druk om een 
standaard saaie sollicitatie, maar overtuig ons met je enthousiasme. Wie weet word jij uitgenodigd voor een 

bekske koffie 😊! Reageren kan uiterlijk tot en met dinsdag 31 augustus 2021.  
 
Cheers!  
Team Live & Booking 

mailto:susan@liveandbooking.nl

