
PR en marketing bij Herrie Film & TV 

Ben jij onze nieuwe PR en marketing-hero en wil jij werken in de wondere 

wereld van film en TV? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij Herrie Film & TV 
werken we o.a. aan de distributie, marketing en publiciteit van films en 

televisieprogramma’s. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe startup 
genaamd Picl. Wij zijn op zoek naar een PR-stagiair die ons ondersteunt bij 

opdrachten variërend van een strategisch marketingcommunicatieadvies, 

mediabenadering, tot het beheren van onze social media platforms.  

 
Werkzaamheden bestaan uit: 

 
• Researchen en (telefonisch) benaderen van doelgroepen en influencers en 

het opzetten van samenwerkingen. De ene keer duik je in de wereld van 
duurzaamheid, de andere keer in Italië en dan weer in een bijzondere sport.  

• Het onderhouden van contacten met landelijke, lokale en regionale media 
ten behoeve van free publicity.  

• Het voorbereiden en versturen van persberichten en nieuwsbrieven.  
• Archiveren van alles wat gepubliceerd wordt over klanten in gedrukte 

media, op internet, social media, radio en televisie.  
• De coördinatie van interviewsessies, persvoorstellingen, persconferenties, 

Q&A’s etc.  
• Redactie, productie en/of drukwerkbegeleiding van communicatiemiddelen, 

waaronder drukwerk en social media.  

• Onderhouden van adressenbestand van relaties.  
• Algemene ondersteuning van het bureau op het gebied van 

officemanagement. 

Vereisten: 

• Je bent minimaal 3 maanden, 4 dagen per week beschikbaar  

• Je hebt affiniteit met film & TV  
• Je bent actief op social media   

• Je volgt een HBO- of universitaire opleiding  
• Je bent sterk in plannen en organiseren  

• Je kunt zelfstandig werken en bent initiatiefrijk  
• Je schrijft en spreekt foutloos Nederlands  

• Je bent ambitieus en wilt zo veel mogelijk leren  
• Je bent communicatief vaardig en hebt zin om in een klein maar dynamisch 

bedrijf te werken  
• Je bent bereid om op uitvoerend niveau bij werkzaamheden te 

ondersteunen 



Wat bieden wij  
Een super gezellige werkplek waar we openstaan voor jouw ideeën en input! 

Er is dus ruimte genoeg om jezelf te ontplooien. Daarnaast is er geregeld een 

première of release waarbij je aanwezig mag zijn. Gaaf, want zo raak je 

bekend met de film en TV wereld. 

Interesse? 

Spreekt de vacature je aan en zie je jezelf wel werken bij ons?  

Stuur dan je motivatie en CV naar info@herrie.com. We nemen zo snel 

mogelijk contact met je op en wie weet kunnen we snel kennis maken! 
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