
 

De Stichting Omroep Muziek (SOM) is met ca. 230 mensen het productiehuis voor levende muziek bij de publieke 
omroepen. De SOM heeft in het kader van de taakstelling Levende Muziek en op basis van afspraken met de NPO, 
NTR en AVROTROS, de opdracht voor de productie van drie grote symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR 
ZaterdagMatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en het Zondagochtendconcert.  

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, onderdeel van de SOM, verzorgen de hoofdmoot van de 
concerten in de series. Met deze drie series en twee ensembles toont de SOM zich hoeder van vijf merkiconen van 
traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve samenwerking met NTR, AVROTROS en NPO 
Radio 4. We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument Muziekcentrum van de Omroep, dat vaste en 
incidentele huurders kent en een aantal goed lopende concertseries programmeert. 

De SOM produceert voor de omroepseries jaarlijks tenminste 75 concerten. Daarnaast kunnen de ensembles hun 
producties ook elders uitspelen en als de planning voor de series dat toelaat, producties buiten verband van de 
omroepen realiseren.  

Wij zijn op korte termijn, in verband met een zieke werknemer, tijdelijk op zoek naar een  

Assistent bibliothecaris 
 voor het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor 

32 uur per week (80% dienstverband) 

 

Dit is een tijdelijke functie gedurende 3 maanden met een mogelijke verlenging afhankelijk van de terugkomst van 

de zieke werknemer. Na 3 maanden (bij een mogelijke verlenging) is het percentage dienstverband afhankelijk van 

de terugkomst van de zieke werknemer. 

 

De functie: 

Doel van deze functie is het ondersteunen van de bibliotheek bij het voorbereiden en van de bladmuziek voor de 

producties van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. 

 

Werkzaamheden: 

• Je verzorgt de bladmuziek voor repetities en producties; 

• Je kijkt muziekpartijen na op basis van instructies; 

• Je ondersteunt bij het betekenen, aanbrengen van coupures en transponeren van de bladmuziek; 

• Je archiveert muziekpartijen na gebruik; 

• Je onderhoudt intern contact met je collega’s van de bibliotheek en met musici over de uitvoering van het werk;  

• Je onderhoudt extern contact met leveranciers van bladmuziek over de inhoud van bladmuziek om             
bestellingen te doen; 

• Je houdt de huur- en koopadministratie bij. 

Jouw profiel: 

• Je hebt een basisverstand van muziek en muzieknotatie; 

• Je hebt de vaardigheden in digitale software programma’s zoals adobe, digitale (foto)bewerking en 
muzieknotatieprogramma’s, of vind het leuk om dit te leren; 

• Je vindt het leuk om oplossingen te bedenken ten behoeve van diverse vragen en eisen van componisten en 
dirigenten; 

• Je bent stressbestendig en flexibel; 

• Je hebt een dienstverlenende instelling en omgang met verschillende mensen vind je leuk; 

• Je bent praktisch ingesteld, hands on mentaliteit; 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal; 

• Musici die een andere stap in hun carrière willen maken.  

 



Wij bieden: 

Je werkt op het kantoor van de SOM dat zich bevindt in ons eigen gebouw, het Muziekcentrum van de Omroep in 
Hilversum. 

De functie van assistent bibliothecaris is ingedeeld in salarisschaal G van onze eigen cao Stichting Omroep Muziek 
(minimaal € 2.182,25 en maximaal € 2.909,63 bruto per maand op basis van 40 uur, exclusief 8% vakantietoeslag en 
een vaste eindejaarsuitkering van € 1.120,00 bruto per jaar op basis van 40 uur). Inschaling vindt plaats op basis van 
relevante werkervaring. 

Reacties: 

Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke functie, reageer dan! 
Je kunt je cv en motivatie uiterlijk 9 januari 2022 per e-mail sturen naar frederique.blessing@omroepmuziek.nl.  
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Janneke Godschalk, sr. manager Artistieke Zaken, via 
telefoonnummer 035-6714131 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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