Ticketmaster is de wereldwijde marktleider op het gebied van ticketverkoop en een van de grootste
e-commerce sites. Met de verkoop van meer dan vier miljoen tickets per jaar behoort Ticketmaster
Nederland, gevestigd in Den Haag, tot de grootste officiële ticketingbedrijven in Nederland. Tot de
belangrijkste evenementhouders van Ticketmaster behoren onder andere Rotterdam Ahoy, Mojo,
Groots met een Zachte G en de grootste poppodia (o.a. Paradiso, Melkweg en 013).
Ticketmaster heeft per direct een vacature voor de functie van:

Webmaster (16 uur per week)
Bij alles wat we doen staat Ticketmaster.nl centraal. Onze website biedt consumenten 24 uur per dag snel en
veilig toegang tot een breed assortiment van tickets voor muziek (concerten, poppodia en festivals), sport, cultuur
en familie events. Daarnaast vind je op onze website ook extra informatie over Ticketmaster, onze partners en
zakelijke klanten. Het is dus zeer belangrijk om onze website zo overzichtelijk en up-to-date mogelijk te houden.
Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste Webmaster. In deze functie ben je onderdeel van onze
marketingafdeling.
Jouw takenpakket in vogelvlucht
§

Je bent verantwoordelijk voor aanpassingen op de website wat betreft de statische informatiepagina’s
voor consumenten, zoals informatie over gehoorbescherming of Collector Tickets

§

Je maakt, in samenspraak met onze zakelijke klanten landingspagina’s met specifieke informatie over
events

§

Je bent verantwoordelijk voor het design van ticketverkoopomgevingen van zakelijke klanten en houdt
hierover contact met onze klanten

§

Je levert een bijdrage aan documentatie voor alle werkprocessen op de marketingafdeling

§

Je bent in staat het werk van de Design & Campaign Specialist over te nemen in haar afwezigheid

Gezochte kandidaat
Je schrijft code volgens de laatste richtlijnen die de SEO ten goede komen. Een greep uit jouw programmeertaal
is HTML(5) & CSS(3). Daarnaast beheers je ook het programma Photoshop, zodat je zelfstandig afbeeldingen
kan bewerken.
Je bent communicatief sterk, je hebt oog voor details, een Pietje precies in je werk, kan onder druk van deadlines
presteren en bent klantgericht. Je bent creatief, maar kan ook opdrachten uitvoeren naar de wens van de klant.
Je spreekt en schrijft naast Nederlands ook goed Engels. Je bent enthousiast over en hebt affiniteit met de
entertainmentindustrie.
Arbeidsvoorwaarden
Ticketmaster biedt een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan secundaire voorwaarden. Het betreft
een parttime functie (16 uur per week). Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een
vast dienstverband.
Reageren
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan vóór uiterlijk zondag 8 april je motivatie en cv onder
vermelding van “Webmaster” uitsluitend per e-mail naar vacature@ticketmaster.nl. Voor meer informatie
over de functie mail je ook naar dit e-mailadres. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

