VACATURE - MARKETING COMMUNICATIE
				MEDEWERKER

Go Short is hét internationale festival voor de korte film in Nederland. Al meer dan 10 jaar
zet Go Short zich in om de filmmakers van de toekomst een podium te bieden waarop ze zich
mogen ontwikkelen, een netwerk opbouwen en hun films aan een breed publiek kunnen
tonen. De basis daarvoor is ons jaarlijkse festival in april, waar filmmakers, professionals
en bezoekers uit heel Europa samen komen voor meer dan 300 films, een OSCAR qualifying
competitie, talks, workshops, feestjes en nog veel meer.

DIT GA JE DOEN

Ook naast het festival is Go Short een jaarrond instituut voor korte film en de ambitie is groot.
Om nog meer mensen te overtuigen van de kracht van kort zijn we per direct op zoek naar een
Marketing Communicatie Medewerker. Je gaat ons helpen om van Go Short een nog sterker
merk te maken en ons verhaal via alle mogelijke kanalen te vertellen. Je ondersteunt bij het
uitrollen van de campagnes, beheert de social media kanalen en de website en maakt creatieve content. Ook productie van drukwerk, persbenadering en het onderhouden van relaties
zijn onderdeel van het gevarieerde takenpakket.
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Je houdt je bezig met het uitvoeren van de (online) marketing- en communicatieactiviteiten van Go Short
Je maakt creatieve content voor o.a. social media en website
Je bedenkt leuke acties waarmee je ons helpt om Go Short als merk verder op de kaart te
zetten
Je verwerkt en analyseert beschikbare data en doet verbetervoorstellen voor o.a. de website en onze social media strategie
Festivals zijn teamwork! Je werkt nauw samen met collega’s en ondersteunt op alle vlakken om een fantastisch festival neer te zetten

DIT BEN JIJ
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Je bent ondernemend en wil jezelf continue ontwikkelen
Je schrijft makkelijk, creatief en foutloos in het Nederlands en Engels
Je spreekt de taal van de doelgroep vind nieuwe wegen om ze te overtuigen
Je bent thuis op social media en goed op de hoogte actuele trends
Je houdt van film, en kijkt ze bij voorkeur niet alleen op Netflix maar ook in de bioscoop of
op festivals
Je hebt een visie op de film-, media- en festivalwereld of bent in staat je hierin snel wegwijs
te maken
Je neemt initiatief en laat je niet gek maken in een hectische omgeving
Je hebt ruime ervaring met Indesign en Photoshop
Je hebt HBO/WO denkniveau
Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar

WIJ BIEDEN

Je komt te werken in een jong en enthousiast team en krijgt veel mogelijkheden jezelf te
ontwikkelen. De functie varieert in uren afhankelijk van de periode. We gaan hierbij uit van
3 – 4 dagen per week en vragen fulltime beschikbaarheid in de festivalperiode. Het salaris en
de bijbehorende arbeidsvoorwaarden zijn passend voor een kleine en culturele organisatie en
afhankelijk van leeftijd en ervaring. Kandidaten uit de regio Nijmegen hebben de voorkeur.

OVERTUIGD?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo snel mogelijk via dit formulier. Stuur je CV naar
info@goshort.nl o.v.v. CV, je naam en de vacaturetitel. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Koos Hornman (024-6636789). Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

