
 

 

 

 

Projectmanager Aangenaam Klassiek en Klassieke Zaken Club. 

Stichting Entertainmentretail Promotion (STEP) brengt al vele jaren met succes de cd Aangenaam Klassiek en 

Aangenaam Klassiek for Kids op de markt. De cd’s geven een overzicht van de meest belangrijke klassieke najaar 

releases en AK for Kids brengt op een luchtige wijze een klassiek verhaal tot leven.  

Vereniging Klassieke Zaken is een samenwerkingsverband van 55 winkels die klassieke muziek verkopen in Nederland. 

De Vereniging bestaat reeds 30 jaar en houdt kantoor te Hilversum. 

Klassieke Zaken geeft zes keer per jaar het magazine “Klassieke Zaken” uit in een oplage van 45.000 ex. en wordt 

verspreid via de winkels en de Klassieke Zaken Club (9.000 abonnees). Deze leden genieten van diverse clubvoordelen 

zoals korting op cd’s, reizen, tickets etc. 

Stichting Entertainmentretail Promotion en Vereniging Klassieke Zaken  zijn op zoek naar een     

    Projectmanager  

Om het merk Aangenaam Klassiek nog verder inhoud te geven en de Klassieke Zaken Club verder uit te bouwen.  

Als projectmanager Aangenaam Klassiek bedenk en werk je een aantal campagnes/evenementen uit onder de naam 

‘Aangenaam Klassiek presenteert…’, die gedurende het jaar (naast de reguliere Aangenaam Klassiek campagne) 

georganiseerd kunnen gaan worden. Deze campagnes/evenementen hebben als doel om de beleving van klassieke 

muziek bij de consument op een laagdrempelige manier te promoten, het stimuleren van legale aankoop van klassieke 

muziek en shoptraffic genereren bij de winkels die meedoen aan ‘Aangenaam Klassiek’. Hierbij houd je rekening met 

de behoefte in de markt, ben je gesprekspartner van retail en industrie en maak je realistische budgetten. Je werkt 

samen met de traffic manager van STEP om deze campagnes daadwerkelijk uit te voeren.  

 

Als projectmanager Klassieke Zaken Club werk je aan het verder exploiteren van deze club, door het uitdenken van 

nieuwe strategieën om leden te werven en het loyaliteitspakket verder uit te bouwen. Daarnaast vragen we je 

plannen te schrijven om new business en joint promotions op te starten. Ook hierbij houd je rekening met de 

behoefte in de markt en ben je verantwoordelijk voor de communicatie met de verschillende marktpartijen. Je 

rapporteert aan de business manager van de Vereniging Klassieke Zaken. 

 

Het betreft hier een dubbelfunctie voor 20 uur in de week. 

Wat vragen wij: 

- Grote affiniteit met en kennis van klassieke muziek 

- Commercieel inzicht  

- Out of the box denken 

- Bekend in de klassieke wereld (zowel platenmaatschappijen als andere partijen) 

- Werkervaring op het gebied van marketing en PR 

- Bekend met de online marketing methodes 

- Flexibele instelling 

- Werkervaring op het gebied van marketing en PR 

- HBO denk- en werkmentaliteit 

 

Wat bieden wij: 

- Werken in een gezellig team 

- Goede honorering 

- De mogelijkheid om de uren flexibel in te delen 

Contact 
Stuur je sollicitatie voorzien van CV voor 1 januari 2015 naar STEP  
t.a.v. Martin de Wilde (STEP), mdewilde@nver.info of Henriette Zrour (VKZ) zrour@klassiekezaken.nl  
Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Martin de Wilde op telefoonnummer 06-50828088 
of Henriette Zrour, 035-6229370 

mailto:mdewilde@nver.info
mailto:zrour@klassiekezaken.nl

