
Platinum Agency is op zoek naar een ervaren Allround Agent die verantwoordelijk is voor de carrière van zowel 

diverse internationaal gevestigde Dj’s als de next in line headliners. We zijn op zoek naar een dynamische en 

betrouwbare kandidaat die de agency kan vertegenwoordigen en contact kan onderhouden met artiesten, managers 

en promoters wereldwijd. Het kantoor van Platinum Agency is gevestigd in Amsterdam maar reizen zal een 

onderdeel zijn van de functie.

Platinum Agency is de nummer één bron voor Hard Dance Music, we vertegenwoordigen ‘s werelds vooraanstaande 

acts in zowel hardstyle als hardcore. In de scene aanwezig vanaf het begin. Al sinds 2002 is er actief gebouwd aan 

een wereldwijd netwerk van muziekprofessionals. 

ALLROUND AGENT 

Als Allround Agent ben je de spin in het web tussen de agency, artiesten, managers en promoters wereldwijd. 

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de boekingsagenda van jouw key artiesten, jij bent degene die de 

strategie uiteenzet en deze waarborgt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de strategie en omzet in jouw regio. Je 

bent in staat om een boeking van A-Z te regelen; van de financiële deal tot het contract en van vlucht tot callsheet. 

Zelf reizen en evenementen bezoeken buiten de reguliere kantoortijden is een must en een leuke bijkomstigheid. 

JOUW KERNTAKEN 

- Je bent verantwoordelijk voor strategische boekingen en tourschema’s binnen jouw regio; 

- Je bent verantwoordelijk voor de boeking-strategie en carrière-ontwikkeling van jouw key artiesten; 

- Behandelen van inkomende boekingsaanvragen en het zo optimaal mogelijk laten verlopen van processen; 

- Contact en relatie onderhouden met artiesten, managers en promoters over strategieën in het algemeen en  

 boekingen in het bijzonder;

- Alle logistieke en advancing zaken rondom de tour van de artiest zoals; vluchten, visa, verblijf en het  

 verzamelen van de callsheet informatie.

JOUW PROFIEL 

- Je hebt tenminste 3 jaar ervaring als agent;

- Je bent een toegewijde teamspeler met sterke organisatorische vaardigheden;

- Affiniteit met hardere dance stijlen is een pré;

- Je bent in het bezit van rijbewijs B;

- Je hebt sterke administratieve, onderhandelings- en salesvaardigheden;  
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- Je bent in het bezit van een HBO (of gelijkwaardig) diploma; 

- Je bent assertief en hebt excellente communicatievaardigheden (zowel gesproken als geschreven) in   

 Nederlands en Engels, beheersing van andere talen is een plus; 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;

- Je bent flexibel ingesteld en oplossingsgericht;   

- Reizen en events bezoeken, buiten reguliere werktijden, zijn onderdeel van de functie.

WIJ BIEDEN  

- Een uitdagende veelzijdige fulltime job als Allround Agent; 

- Een dynamische en creatieve werkomgeving; 

- Voldoende mogelijkheden om jezelf en je eigen ideeën/ projecten te ontwikkelen;

- Markconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden;

- 24 vakantiedagen; 

- Pensioensregeling;

- Sporten op kantoor. 

HERKENBAAR? 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan is deze baan jou misschien wel op het lijf geschreven, reageer dan direct. Stuur je 

motivatiebrief en CV naar vacature@platinum-agency.com Onder vermelding van ‘Allround Agent’. 
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