
 

Zephyrus Music vzw zoekt medewerker voor promotie & spreiding 
 
Vanuit een doorgedreven passie voor muziek en diversiteit streeft Zephyrus Records ernaar culturen en 
genres te vermengen om zo tot vernieuwende, actuele en relevante muziekprojecten te komen met 
internationaal potentieel. Op die manier wil Zephyrus Records haar steen bijdragen aan een diverse 
maatschappij en een gunstig klimaat creëren voor Belgische muzikanten die kiezen voor muzikale 
kwaliteit.  
Actief sinds 2004 heeft Zephyrus Records meer dan 50 albums uitgebracht en verzorgt ze de productie 
en het management voor talloze bands waaronder Myrddin, Odemba OK Jazz Orchestra, Kosmo Sound, 
Black Flower, Gaïsha,… 
 
Functie 
 

- Ontwikkeling van de strategie voor de promotie van albumreleases, concerttournees en andere 
actualiteiten van onze bands 

- Uitvoeren en coördineren van de promotiecampagne van albumreleases, concerttournees en andere 
actualiteiten van onze bands 

- Communicatie met artiesten en andere partners (distributeur, boekingsagenten,…) rond het 
promotieplan van een release of een concerttournee. 

- Ontwikkelen van promotiemateriaal: persmap, one-sheets, schrijven van meertalige persteksten,… 
- Pitchen van releases en concerten bij radio, pers, streamingplatforms, concertagenda’s,… 
- Onderhoud van de Zephyrus website en de verschillende artist websites 
- Aanmaak van nieuwsbrieven en onderhoud van mailinglijsten 
- Concerten boeken voor onze bands 

 
Profiel 
 

- Je deelt onze passie voor muziek en diversiteit 
- Je hebt een diploma Kunstwetenschappen, Musicologie, Idea & Innovation Management, 

Cultuurmanagement, Communicatiemanagement, Marketing (of gelijkaardige richting) en/of je hebt 
relevante ervaring in de culturele sector. 

- Je bent communicatief en beschikt over een vlotte pen 
- Je bent een ‘digital native’ en je hebt inzicht in sociale media als promotionele tool 
- Je kan goed overweg met Excel en Photoshop 
- Je beschikt over actieve kennis van Nederlands, Frans en Engels 
- Je kan zowel zelfstandig als in team werken 

 
Aanbod 

- Startdatum: in overleg – graag vanaf 1 maart 
- Deeltijds contract (60%) van bepaalde duur. Verlenging na positieve evaluatie. Vanaf 2023 mogelijkheid 

tot doorgroei naar een voltijds contract. 
- Verloning volgens PC 304, CAO Muziek loongroep B, rekening houdend met relevante  ervaring 
- Fietsvergoeding of gratis woon-werkverkeer/openbaar vervoer 
- Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in de muzieksector 
- Plaats van tewerkstelling: Gent 

 
Solliciteren 
Interesse? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV aan Michael De Schryver - mides@zephyrusrecords.be. 
Solliciteren tot en met 30 januari. Vanaf maandag 31 januari zullen kandidaten uitgenodigd worden voor 
een gesprek. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden  ongeacht geslacht, 
afkomst, geloof of handicap. 
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