Stage marketing & publiciteit filmdistributeur Cinéart
Al meer dan veertig jaar distribueert Cinéart arthousefilms (in de breedste zin van het woord) in
België. Begin februari 2008 opende de Nederlandse vestiging haar deuren. Een kleine groep
enthousiaste medewerkers brengt sindsdien films uit als Loving Vincent (Hugh Welchman & Dorota
Kobiela), Amy (Asif Kapadia), Cold War (Pawel Pawlikovski), Todos Lo Saben (Asghar Farhadi) en
Diego Maradona (Asif Kapadia) in bioscopen door het hele land. Ons kantoor bevindt zich aan de
Herengracht, hartje Amsterdam!
Omschrijving
We zijn op zoek naar enthousiaste en hardwerkende stagiair(e) met een passie voor film. Je profiel
ziet er als volgt uit:
• Je volgt momenteel een (voor ons relevante) studie op HBO of WO niveau
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent een organisatietalent
• Je bent stressbestendig
• Je bent flexibel
• Je bent communicatief vaardig
Periode
Periode vanaf september 2019 voor minimaal 4 maanden (periode in overleg)
Stage vergoeding is 500 euro bruto voor 4 dagen per week.
Functie eisen / profiel
Je werkzaamheden op de afdeling Publiciteit & Marketing zullen o.a. bestaan uit de volgende taken:
• Het bedenken en uitvoeren van marketing en promotie plannen
• Het creëren en ontwikkelen van content voor onze social media kanalen (o.a. Facebook,
Twitter, Instagram en YouTube). Foto’s, filmpjes, gifjes en tekst.
• Het bijhouden, ontwikkelen en vernieuwen van onze website.
• Ondersteuning in PR activiteiten
• Meedenken over alle facetten van het brede distributievak
Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke stage in het centrum van Amsterdam waarbij je echt onderdeel wordt van het
marketingteam. Je komt tijdens de stage in aanraking met alle aspecten van de filmindustrie, zoals
met filmproducenten, filmtheaters, festivals en je ontdekt de marketingkant van de distributie van
films.
Tijdens de stage wordt rekening gehouden met de interesses van de stagiaire en hier kan ook op
worden ingespeeld. Daarnaast biedt de stage goede mogelijkheden om je netwerk uit te breiden
voor een verdere loopbaan in de filmindustrie.
Interesse?
Stuur een mail met je cv aan janneke@cineart.nl t.a.v. Janneke de Jong
En neem een kijkje op:
https://www.cineart.nl/
https://www.facebook.com/cineartnederland
https://www.youtube.com/user/CineartNL
https://www.instagram.com/cineart_nl/
https://twitter.com/CineartNL

