
	
	

  

VACATURE MEDERWERKER MARKETING & PUBLICITEIT (0,6 fte) 

Imagine Filmdistributie Nederland is een onafhankelijke filmdistributeur, gevestigd in Amsterdam. 
We brengen sinds 2012 kwaliteitsfilms uit in de bioscoop, op dvd en via video on demand. Onze 
titels zijn daarnaast ook te zien op tv. Ter versterking van het team zijn we per 1 november 2018 op 
zoek naar een Medewerker Marketing & Publiciteit voor 24 uur in de week. 

Functieomschrijving 
Je hebt een ondersteunende en uitvoerende rol in de marketing, publiciteit en productie voor onze 
titels. Voor externe partijen ben je het eerste aanspreekpunt op deze vlakken. Je denkt actief mee 
over uitbrengstrategieën en zoekt naar creatieve manieren om de films bij het juiste publiek onder 
de aandacht te brengen.  

Je taken bestaan onder meer uit: 
• Marketing- en publiciteitscampagnes mede ontwikkelen en uitvoeren 
• Budgetten mede opstellen en bewaken 
• Teksten schrijven en persmappen maken 
• Promotionele acties bedenken/uitzetten 
• Film- en POS materialen produceren 
• Speciale voorvertoningen en première-events organiseren 
• Social media content/campagnes creëren en monitoren 
• Contact onderhouden met medewerkers van filmtheaters en bioscopen 

Wat vragen wij? 
Je bent een uitstekende communicator met een vlotte pen. Uiteraard heb je affiniteit met de films 
die wij uitbrengen. Je beschikt over organisatietalent, denkt in kansen en neemt graag initiatief. 
Naast een relevante HBO of WO opleiding heb je reeds enige werkervaring op het gebied van 
marketing, communicatie of PR in de filmbranche. Kennis van social media marketing en 
Photoshop/Indesign is een pré. Je bent een betrokken teamspeler die zelfstandig kan werken en 
zich thuis voelt in een kleine organisatie. Bij voorkeur ben je woonachtig in Amsterdam. 

Wat bieden wij? 
Een creatieve en afwisselende functie in een internationaal georiënteerd bedrijf waar veel ruimte is 
voor eigen inbreng. Een passend salaris en goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden. We 
investeren in je verdere ontwikkeling d.m.v. mogelijkheid om deel te nemen aan conferenties, 
netwerkbijeenkomsten en workshops. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijk contract, met de 
intentie om over te gaan op een vast dienstverband.  

Reageren 
Ben jij de cinefiele collega die we zoeken? Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 7 oktober 2018 naar 
v.nguyen@imaginefilm.nl t.a.v. Vi Nguyen (Managing Director). Voor meer informatie over Imagine 
Filmdistributie kijk je op www.imaginefilm.nl 

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 12 oktober in Amsterdam. 

	


