
Buma Cultuur   -  Vacature stagiair Customer relations & Hospitality 
Periode: 1  augustus 2014 tot 1 februari 2015 (6 maanden / 39 uur per week) 
 
Het bedrijf: 
Buma Cultuur zet zich in voor muziek uit Nederland. Buma Cultuur ondersteunt en promoot het 
Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de 
Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is enerzijds het aandeel op de 
Nederlandse markt te vergroten en anderzijds een hogere inkomstenstroom door het gebruik van 
Nederlands muziekauteursrecht op buitenlandse markten te stimuleren. Dit doen we onder andere 
met de volgende projecten: 
 

o Amsterdam Dance Event www.amsterdam-dance-event.nl 
o Buma Music in Motion   www.buma-music-in-motion.nl  
o Buma NL   www.buma.nl  
o Eurosonic Noorderslag   www.eurosonic-noorderslag.nl  
o Jazzdag    www.jazzdag.nl  

 
Wij bieden 

− Een prettige, inspirerende werkomgeving binnen een jong enthousiast team 
− Een kans om deel te zijn aan onze evenementen die internationaal aan de top staan wat 

betreft service en hospitality 
− Een groot netwerk binnen de muziekindustrie 
− Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen 

 
Werkzaamheden:  
De stagiair customer relations / hospitality: 
 

o Assisteert de afdeling Customer Relations in het beantwoorden (veelal in het Engels) van 
vragen van buitenlandse bezoekers over één van de evenementen. 

o Is de spreekwoordelijke voordeur van onze verschillende evenementen, heeft vaak als eerste 
contact met de (professionele) bezoekers van desbetreffende evenementen. 

o Fungeert tijdens evenementen als aanspreekpunt en coördinator van de informatie- en 
ticketbalies.  

o Is een echte trouble shooter en heeft het vermogen snel te schakelen en beslissingen te 
nemen. 

 
Hiernaast beschikt hij/zij over de volgende vaardigheden: 

o Goede kennis van office applicaties (Outlook, Word, Excel)  
o Werkt nauwkeurig 
o Goede communicatieve vaardigheden, zowel in spraak als schrift (Nederlands en Engels) 
o Resultaatgericht, creatief, stressbestendig, geen 9-5 mentaliteit 
o Affiniteit met muziek, evenementen en de muziekindustrie 
o Kennis van Adobe Photoshop is een pre 

 
Contact:  
Graag uiterlijk 31 mei 2014 je motivatie brief + CV sturen naar nikki.schuurs@bumacultuur.nl. Binnen 
de stage periode zal er maar beperkt tijd zijn voor een eventuele scriptie of afstudeeropdracht. 
Verder zal de stage binnen de context van een studie moeten zijn. 
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