
VACATURE 

Medewerker Marketing, promotie & events 
Per direct 

Reageer voor woensdag 22 maart, gesprekken daarna in overleg 

 

 

Film in Friesland zoekt namens Slieker Film een medewerker Marketing, promotie & events 

voor 24 tot 32 uur.  

 
De functie:  
Als Medewerker Marketing & Promotie ga je aan de slag om zoveel mogelijk mensen uit Leeuwarden en omstreken 

kennis te laten maken met onze prachtige films. Je komt terecht in een klein, enthousiast en dynamisch team, 
waarbij je zelfstandig marketing- en eventgerelateerde promotiecampagnes bedenkt en coördineert. Je schrijft 

de nieuwsbrief, ontwerpt de slides vóór de films en organiseert events die een aanvulling zijn op onze 
programmering. Je houdt de website actueel en schrijft leuke wervende teksten. De energie die jij inbrengt, gaan 

onze bezoekers ervaren en dat zie je in de resultaten! Je werkt officieel samen met onze medewerker Marketing & 
Communicatie, maar in de praktijk zul je midden in het team zitten.  

 

Wat we van jou vragen:  
- Je hebt een creatieve manier van denken 

- Je bent gek van film (niet een vereiste, maar maakt je werk wel leuker) 
- Je kent de basics van Photoshop, Indesign en Illustrator 

- Je hebt een passende opleiding op HBO of WO niveau 
- Je leert snel, bent digitaal handig, en je krijgt nieuwe software snel onder de knie 

- Je spreekt en schrijft vlot en vlekkeloos Nederlands 
- Je bent klantvriendelijk 

- Je kunt zelfstandig werken 
- Je stapt makkelijk op mensen af 

 

Wat wij jou bieden:  
- 24 tot 32 uren 

- Flexibele uren in overleg, ook deels buiten kantoortijden 
- Marktconform salaris (volgens CAO sociaal werk) 

- Werken in een jong, zelfsturend en enthousiast team, 
- Gevarieerd en uitdagend takenpakket 

- Jaarcontract, met intentie tot vast dienstverband na 1e jaar 
- Proefperiode 2 maanden 

- Eindejaarsuitkering 
- 100% premie betaling pensioen door werkgever 

- Deels thuiswerk 
En het beste van alles: gratis naar de film. 

 
 
Over Slieker Film:  
Slieker Film is hét filmhuis van Friesland, waar zeven dagen in de week ruimte is voor een gevarieerd aanbod 
topfilms. Of dit nu de nieuwste arthousefilm is, een sterke documentaire, een klassieker die je gezien moet hebben 



of die culthit waar je iedereen over hoort – alles kan in Slieker. Een sociaal geëngageerd programma is bij Slieker 

erg belangrijk, met samenwerkingen met onder andere COC Friesland en 4hetLeven. 
Het team bestaat uit zes vaste medewerkers en een grote groep vrijwilligers die samen de drie prachtige filmzalen 

(met gemiddeld 60 voorstellingen per week) runt.  
 

Over de organisatie Film in Friesland:  
Slieker is onderdeel van Stichting Film in Friesland. Film in Friesland zet zich in voor het bevorderen en het in stand 
houden van de filmcultuur in Friesland. Dit doet de stichting in de vorm van Slieker, het organiseren van 

het Noordelijk Film Festival (NFF) en het behoud van het Friese audiovisuele erfgoed door het Fries Film en Audio 
Archief (FFAA). Het FFAA is gevestigd in Tresoar. Slieker Film en het Noordelijk Film Festival houden kantoor in het 

Fries Museum aan het Wilhelminaplein. We werken zoals gezegd met een klein kernteam van professionals (vaste 
medewerkers gecombineerd met freelancers) en veel vrijwilligers. Daar kun jij ook deel van uitmaken!  

 

Interesse?  

Ben je helemaal enthousiast geworden en lijkt het je leuk om in ons team te werken? Je motivatie + cv kun je tot 
woensdag 22 maart 2023 sturen naar info@filminfriesland.nl onder vermelding ‘Sollicitatie Marketing, promotie en 

events’. Gesprekken zullen daarna zo snel mogelijk in overleg plaatsvinden. 
 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Meer weten over Slieker? Kijk op Sliekerfilm.nl 

mailto:info@filminfriesland.nl

