Gezocht: Persmedewerker & Creatief Schrijver
Ben jij die tekstkunstenaar die dromen en plannen kan omzetten in woorden? Draai jij je hand
niet om voor het schrijven van content voor verschillende doeleinden en doelgroepen en is het
activeren van (potentiële) bezoekers je tweede natuur? Ken jij de weg binnen het
(inter)nationale perslandschap en ontwikkel en onderhoud jij graag warme contacten met
journalisten en redacteuren? Geloof jij daarnaast in de kracht van kunst, cultuur, en
(film)festivals in het bijzonder? Dan zoekt Go Short jou!
Wat ga je doen?
• Het schrijven van teksten voor o.a. website, social media, persberichten, nieuwsbrieven en
flyers
• Het bedenken en ontwikkelen van creatieve (visuele)content voor onze verschillende (online)
kanalen
• Het actief initiëren, onderhouden en uitbreiden van contact met pers & stakeholders
• Registreren wat er over Go Short verschijnt in de pers, op radio en televisie en op online
kanalen
• Monitoren van mediatrends en het ontwikkelen van ideeën om hierop aan te haken
• Ondersteunen bij de ontwikkeling van de marketingplannen
• Up to date houden en verbeteren van de website en het online festivalplatform
• Bedenken en uitvoeren van programma's en activaties voor specifiek publieksgroepen
• Ondersteunen en uitvoeren van drukwerk- en distributieprocessen
• Algemene werkzaamheden op de afdeling en projectondersteuning in de breedste zin van het
woord
Jouw profiel
• Je bent enthousiast, verantwoordelijk en flexibel
• Je kunt planmatig werken maar raakt niet van je stuk als het anders loopt
• Je bent een sociale teamplayer die van aanpakken houdt
• Je hebt ervaring met het aansturen van ontwerp-, drukwerk- en distributieprocessen
• Je hebt oog voor bestaande en potentiële (pers)relaties en vind het leuk om contact met hen
te leggen
• Je weet hoe je de beschikbare kanalen in kunt zetten voor het bereiken en behouden van
relevante doelgroepen
• Je beschikt over een vlotte schrijfstijl en hebt een vloeiende beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal (in woord en geschrift)
• Ervaring met projectondersteuning en budgetbeheer is een pre
• Ervaring met Mailchimp, WordPress, & Microsoft Teams is een pre
• Je bent dol op kunst, cultuur, en (film)festivals in het bijzonder
Go Short streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Het maakt ons niet uit
waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan
te kunnen leveren nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren. Mensen die veel behoefte hebben aan
een vaste structuur en een strikt omlijnd takenpakket passen minder goed bij Go Short. Voldoe je niet
volledig aan het gevraagde profiel, maar denk je door jouw unieke kwaliteiten en bereidheid om te
leren toch de juiste invulling te kunnen geven aan deze functie? Dan horen we ook graag van je,
uiteraard wel met een goede onderbouwing of motivatie.

Over Go Short
Go Short is hét platform voor korte film en talent in Nederland. De organisatie is jaarrond actief op het
gebied van ontwikkeling, presentatie, distributie en promotie van korte film en talentvolle makers. Het
jaarlijkse internationale filmfestival in april is het hoogtepunt. Het omvat, naast een competitie die
kwalificeert voor de Oscars, BAFTA en European Film Awards, een uitgebreide randprogrammering
voor zowel publiek als internationale filmprofessionals én een scholierenprogramma. Sinds 2019 vindt
Go Short ook in Arnhem plaats en wordt de Gelderland Film Pitch georganiseerd. Go Short heeft een
unieke positie binnen het Nederlandse filmlandschap en is onderdeel van een stevig internationaal
netwerk. www.goshort.nl
Wij bieden
Een aantrekkelijke functie in een dynamische omgeving. Go Short is een hechte organisatie en
onderdeel van Het Festivalhuis, in het centrum van Nijmegen. Hier creëren we, samen met drie
andere festivals, een inspirerende, informele en open workspace, waarin samenwerking centraal
staat. Je wordt aangestuurd door het Hoofd Marketing & Communicatie en werkt nauw samen met de
(online) marketing & communicatiemedewerker. Het team zal op korte termijn worden uitgebreid met
(een) stagiaire(s).
De positie is per direct beschikbaar voor 3 à 4 dagen per week. De duur van het contract en de
salariëring worden in overleg bepaald en zijn o.a. afhankelijk van leeftijd en ervaring. In overleg kan de
functie freelance ingevuld worden. Daarnaast is er ruimte voor ontwikkeling en expertisebevordering
en kun je bijvoorbeeld je Cinevillepas vergoed krijgen.

Meer informatie en reacties
Deze vacature is per direct beschikbaar. Reageer voor 22 oktober via het formulier Sollicitatieformulier
(google.com) én stuur je CV en korte motivatie naar vacatures@goshort.nl o.v.v. ‘Medewerker
Marketing & Communicatie’. Voor vragen over de functie kan je per email terecht bij Judith van Os
(Hoofd Marketing & Communicatie) via judith@goshort.nl.

Go Short is een kleine en persoonlijke organisatie die graag direct contact heeft met
geïnteresseerden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op prijs gesteld.

