Musicly zoekt per 1 april:
Redacteurs/bloggers (m/v)
(vrijwillig, ongeveer 8 uur per week)
Heb jij een achtergrond in redactiewerk én heb je passie voor muziek? Dan is Musicly op zoek naar jou!
Wat is Musicly?
Musicly is een nieuwe startup 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 muziekondernemers biedt. Zo wordt er ervaring
en kennis gedeeld, samen gebrainstormd en gestimuleerd samen te werken en nieuwe concepten te
vormen. Dit gebeurt op de online community waar muzikanten elkaar kunnen vinden en met elkaar in
gesprek kunnen raken, maar we worden ook offline workshops, trainingen en netwerkborrels
georganiseerd. Daarnaast staat Musicly voor meer aandacht voor muziek vanuit de maatschappij. We
hopen dat muziekondernemers van hun hobby hun werk kunnen maken.
Wat doe je als Musicly-redacteur/-blogger?
Musicly wordt aangestuurd door een bestuur van enthousiaste muziekkenners en –liefhebbers. Nu zijn we
op zoek naar bloggers/redacteurs om de online blog te verzorgen. Je kunt over talloze onderwerpen
schrijven, als het maar over ondernemerschap in de muziekindustrie gaat en de doelgroep kan inspireren!
Als redacteur bij Musicly heb je affiniteit met muziek. Je kunt je vinden in het doel dat Musicly voor ogen
heeft. Je speelt in op de doelgroep, bent een teamplayer en tegelijkertijd besluitvaardig. Je bent
communicatief en durft verantwoordelijkheid te nemen. Aanvullend heb je aantoonbare ervaring in
redactiewerkzaamheden en beschik je over een HBO/Universitair werk- en denkniveau.
Wat verwachten we verder van jou?
-

Je bent flexibel inzetbaar, circa 8 uur per week.
Je bent aanwezig bij een maandelijkse Musicly-redactiemeeting.

Wat bieden we jou?
-

De kans om mee te helpen aan een jonge startup 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.

