
Vacature Accountmanager Ticketverkoop (8-12 uur) 

klassiekemuziek.nl is bijna 0en jaar ac0ef als pla6orm voor promo0e, kaartverkoop 
en advies voor ona>ankelijke organisatoren van concerten en fes0vals. Het pla6orm is 
voortgekomen uit true0ckets.nl, dat al twin0g jaar marktleider is voor christelijke evenementen. 

Bezoekers reserveren en betalen via ons pla6orm hun e-0ckets en kunnen bij ons terecht voor 
vragen over hun bezoek. Via wekelijkse nieuwsbrieven aan ons mailbestand helpen we 
organisatoren bij de promo0e van hun ac0viteiten. 

We zoeken op korte termijn een accountmanager om ons team te versterken. De func0e is 
eventueel te combineren met een iden0eke func0e voor true7ckets.nl, ons pla6orm voor 
christelijke concerten en conferen0es. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Je overlegt met bestaande en nieuwe organisatoren over de kaartverkoop voor 

evenementen en richt deze in op de website. 
• Je onderhoudt contact met de organisator over de promo0e via ons pla6orm en prak0sche 

zaken rond de evenementen. 
• Je bent betrokken bij de klantenservice, zodat je voeling krijgt met de evenementen waarbij 

je betrokken bent en direct met de organisator kunt schakelen om bij te sturen. 
• Periodiek heb je face to face werkoverleg met één of twee directe collega’s. 
• Je taak is eventueel uit te breiden met acquisi0e, loca0ebezoeken, placeren van concerten, 

ontwikkelen van partnerships met andere organisa0es, etc. 
• Je werkt vanuit huis, veelal per email en soms op afspraak per telefoon of videocall. 

Jouw profiel 
• Je bent op werkdagen dagelijks tenminste een uur beschikbaar. 
• Je bent nauwkeurig met cijfers, teksten en het nakomen van afspraken. 
• Je vindt het preNg om zelfstandig en op je eigen 0jd je werk te doen. 
• Je beschikt over een pro-ac0eve werkhouding en je weet je werkzaamheden goed te 

organiseren. 
• Je kunt je inleven in de rol van organisatoren en bezoekers van evenementen. 
• Ervaring met evenementen en affiniteit met de doelgroep is een pré. 

Wat bieden wij? 
We bieden je een veelzijdige rol in een uitdagend en dynamisch werkveld, je kunt je werk 
grotendeels vanuit huis doen. Onze werkwijze is goed gedocumenteerd, zodat je gelijk van start 
kunt. Voorkeur gaat uit naar werken op zzp-basis, met een marktconforme vergoeding.  

Meer informa7e en solliciteren 
Wil je meer weten over of solliciteren op deze vacature, neem dan contact op met Freek Monsuur 
via freek@inter0cket.nl of vul het reac7eformulier in.

mailto:freek@interticket.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffgi_hpPEONTYKmD1WKOgEIJ87pQbguB6Uu669mjtNx7HVRA/viewform

