
V A C A T U R E

Vacature Boeker 

Wie is Moove XXL?
XXL Artists en Moove zijn recentelijk gefuseerd in één agency: Moove XXL. Met een totaal van 25 DJ’s zijn wij een 
gevestigde naam in het urban/eclectisch genre. Onze acts worden zowel nationaal als internationaal geboekt en 
geven shows van poppodia tot grote festivals. Denk hierbij onder andere aan Mysteryland, Wish Outdoor, Amsterdam 
Open Air en Zwarte Cross. Voor meer informatie zie www.moovexxl.nl

Wat zoekt Moove XXL? 
We zoeken een nieuwe boeker met de nodige ervaring en netwerk in het werkveld van muziek, festivals en bedrijfsle-
ven. We breiden ons team uit om groei te creëren en steeds intensiever samen te werken met onze artiesten. Team-
gevoel en werksfeer staan bij Moove XXL hoog in het vaandel.
 
Wie ben jij en wat kun jij?
Jij bent een vrolijke, enthousiaste en ambitieuze boeker die vol passie zit om zichzelf verder te ontwikkelen in deze 
inspirerende branche. Je neemt graag de verantwoordelijkheid om projecten aan te pakken en hebt je woordje klaar. 
Koude acquisitie is jou niet vreemd. Je hebt kennis van de muziekwereld en de nodige sales ervaring. Je kunt meer-
dere artiesten tegelijkertijd vertegenwoordigen waarbij je je visie duidelijk kunt overbrengen. 

Wat vragen we? 
Jij hebt als boeker de volgende achtergrond:
• Enkele jaren ervaring als boeker
• Groot netwerk in de branche
• Kennis van de muziekindustrie
• Ervaring met sales en koude acquisitie

We bieden: 
• Fulltime baan 
• Jong en ervaren team
• Standplaats Breda/Amsterdam 
• Contact met leuke mensen
• Uitbreiding van je netwerk in de muziekindustrie
• Toegang tot optredens en festival
• Gezamenlijke lunch
• Tafeltenniscompetitie
• Ruimte voor groei en ontwikkeling

Kortom je werkt in een groeiende en inspirerende branche waarbij de sfeer altijd vrolijk is en je leuke mensen ontmoet. 
Wat wil je nog meer? 

Wat te doen? 
Natuurlijk is dit jouw droombaan! 
Stuur een e-mail met je CV en waarom jij ons komt versterken naar: jacco@moovexxl.nl 


