
Musicly zoekt per 1 april: 
 

Technische muziekliefhebbers (m/v) 
(vrijwillig, vanaf 8 uur per week) 

 
Heb jij een achtergrond in de IT én heb je passie voor muziek? Dan is Musicly op zoek naar jou! 
 
Wat is Musicly? 
 
Musicly is een nieuwe start-up die zich inzet voor muziekondernemers; muzikanten die hun netwerk 
willen uitbreiden en zich willen ontwikkelen en profileren op het gebied van ondernemerschap. Het is 
een platform dat online en offline een ontmoetingsplaats voor muziek ondernemers wilt biedt. Zo 
wordt er ervaring en kennis gedeeld, wordt er samen gebrainstormd en wordt er gestimuleerd samen 
te werken en nieuwe concepten te vormen. Er is een online platform waar muzikanten met elkaar in 
gesprek kunnen komen. Er worden workshops, trainingen en netwerkborrels georganiseerd. 
Daarnaast is Musicly erop gericht een community te vormen waarmee de muziekindustrie meer 
betrokkenheid kan krijgen vanuit de maatschappij. Onze doelgroep is die van muziekondernemers die 
hun muzikale droom waar willen maken.  

 
Wat doe je in het IT team? 
 
Musicly is op zoek naar technische muziekliefhebbers die het IT team willen komen versterken. Samen 
met dit team draag je zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de Musicly website en de Musicly 
community.  
 
Als DevOps medewerker bij Musicly heb je zowel affiniteit met IT werkzaamheden als met muziek. Je 
kunt je vinden in het doel dat Musicly voor ogen heeft. Je speelt in op de doelgroep en denkt na over 
nieuwe mogelijkheden op technisch vlak. Je houdt de performance en functionaliteit van de sites in 
de gaten en lost incidenten op.  
 
Wat verwachten we verder van jou? 
 

- Je beschikt over een HBO/Universitair werk- en denkniveau. 
- Je bent flexibel inzetbaar vanaf 8 uur per week.  
- Je bent aanwezig bij een tweewekelijkse technische meeting. 
- In de avonduren proost je af en toe mee bij een Musicly event of borrel. 

 
Wat bieden we jou? 
 

- De kans om mee te helpen aan een jonge start-up met een sterke visie in de culturele sector.  
- Vrolijke en inspirerende collega’s die samen bergen willen verzetten. 
- Een kijkje achter de schermen met betrekking tot ondernemerschap. 
- Kansen om eigen initiatieven in te brengen, mits deze in de visie van Musicly passen. 

 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? 
 



Reageer dan vóór 10 maart door je CV en motivatie te mailen naar hallo@musicly.nl t.a.v. Ciska 
Weeda. Mocht je nog vragen hebben? Neem dan contact op door te mailen of te bellen naar 020 – 
2202115. 
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