Stagiair PR & Communicatie

Ben jij een enthousiaste, gedreven HBO-student met een passie voor film en ambities in het
communicatievak? Dutch FilmWorks zoekt een stagiair ter versterking van het
Marketing/Communicatie team. We zijn Nederlands grootste onafhankelijke filmdistributeur en elk
jaar brengen wij minimaal 25 films uit in de bioscoop. Je kunt ons kennen van films als Costa!!,
Luizenmoeder – De Film, The Hitman’s Bodyguard, de Netflix-serie Undercover en heel veel andere
titels.
Wat ga je doen? Als stagiair PR & Communicatie ben je onderdeel van het bruisende team dat
verantwoordelijk is voor de promotie van al onze films. Zo help je bij het organiseren van setbezoeken,
persdagen en premières, bedenk je acties met merken en media, schrijf je teksten voor magazines en
nieuwsbrieven en ben je betrokken bij social media campagnes. Je zorgt ervoor dat onze films online
foutloos worden aangekondigd, je speurt de media af naar interviews en recensies over onze titels, je
onderzoekt welke kanalen en influencers interessant zijn en welke BN’ers niet mogen ontbreken op de
rode loper.
Wie ben je? Je zit vol energie en ideeën en je bent enthousiast, sociaal en een echte aanpakker. Social
media heeft geen geheimen voor je, je hebt een vlotte pen en pakt gemakkelijk de telefoon. Je hebt
interesse in de film/entertainmentsector en veel zin om in 5 maanden heel veel verschillende kanten
van het communicatievak mee te maken. Als je daarbij flexibel en leergierig bent, ben je bij ons
helemaal op je plek en garanderen wij dat je met een berg nieuwe kennis en ervaring terugkomt van je
stage.
Je volgt een HBO-opleiding in de richting marketing/communicatie, PR of (creatieve) media en je bent
bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.
Dutch FilmWorks biedt jou... Vanaf september 2022 een veelzijdige stage van minimaal 5 maanden in
een dynamisch werkveld. Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Een team van 25 collega's en een
informele sfeer. Een stagevergoeding van €300 (bruto) per maand op basis van een 40-urige werkweek.
Wat moet je doen? Stuur je motivatiebrief naar Marleen Vriezen, via mvriezen@dfw.nl. Neem gerust
contact op als je vragen hebt. Hopelijk kunnen we je snel uitnodigen voor een gesprek!

