
 
 
Vacature | Stage marketing en communicatie 
Slieker Film & Noordelijk Film Festival 
 
Slieker Film en het Noordelijk Film Festival zoeken een stagiair(e) marketing en 
communicatie van september 2020 tot januari 2021. Beide organisaties vallen onder de 
stichting Film in Friesland (waar ook het Fries Film Archief onder valt). We delen 
kantoorruimte met het Fries Museum. 
 
Slieker Film 
Slieker is hét arthouse filmtheater van Friesland. Dagelijks vertonen we de beste films van 
dit moment. Daarnaast vind je in ons programma met regelmaat de beste documentaires, 
korte films en archieffilms. Slieker bevindt zich in het Fries Museum en heeft 3 moderne 
filmzalen met in totaal 162 stoelen. We werken in een vast team met 6 medewerkers en 
ongeveer 90 vrijwilligers.  
 
Noordelijk Film Festival 
Het Noordelijk Film Festival is het grootste en oudste regionale filmfestival in Nederland, met 
een bijzondere focus op het Noorden. Van woensdag 11 tot en met zondag 15 november 
staat Leeuwarden vijf dagen lang in het teken van film tijdens deze 41e editie. Deze editie 
gaat dat net even anders dan anders. We gaan er vanuit dat de wereld in november nog niet 
helemaal de oude is en er nog verschillende maatregelen van kracht zijn om de verspreiding 
van het Coronavirus te voorkomen. Ons voornaamste uitgangspunt is om binnen de 
mogelijkheden die er dan zijn: nieuwe (Noord-)Europese kwaliteitsfilms op groot doek te 
vertonen in festivalsfeer. Dit doen we in ieder geval in De Harmonie, in Slieker en zo 
mogelijk op andere locaties. We hopen het festival dit jaar te kunnen verrijken met een 
Drive-in-Cinema. 
 
We werken met een klein kernteam van professionals (enkele vaste medewerkers van Film 
in Friesland samen met freelancers) en heel veel vrijwilligers om dit te realiseren. 
 
Functie 
Als stagiair marketing en communicatie word je begeleid door onze medewerker marketing 
en communicatie, die zowel voor Slieker als voor het Noordelijk Film Festival werkt. Omdat 
we werken met een klein team krijg je in deze functie veel vrijheid en verantwoordelijkheid 
en zorgen we ervoor dat je jouw creativiteit kwijt kunt.  
 
Hier ga je je mee bezig houden: 



● maken van aantrekkelijke teksten en visuele content voor social media 
● maken van content voor de inloopshow / promotieslides voorafgaande aan de 

filmvertoningen in Slieker 
● helpen bij het bedenken van campagneplannen en communicatiemogelijkheden bij 

reguliere films en specials die in Slieker te zien zijn 
● schrijven van filmteksten voor op de website 
● schrijven en opmaken van digitale nieuwsbrieven 
● maken van een mediadossier voor het Noordelijk Film Festival 

 
Wij zoeken iemand: 

● met grote affiniteit met film (ook documentaires, amateur- en studentenfilms) 
● met een relevante (HBO of WO) opleiding of andere achtergrond 
● met een zelfstandige, flexibele en stressbestendige werkhouding 
● met een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift 
● die aantrekkelijke en correcte teksten kan schrijven 
● die ervaring heeft met het maken van visuele content in bijvoorbeeld 

Photoshop/Illustrator/Indesign (pre) 
 
Ben je al afgestudeerd? Een werkervaringsplek is in overleg ook mogelijk. Het is handig 
als je in Noord-Nederland woont. 
 
Periode 
Vanaf september 2020 tot en met januari 2021. In overleg kan het begin van de stage wat 
eerder komen te liggen en einde van de stage later. De stage is voor 3-4 dagen per week. In 
aanloop naar en tijdens het Noordelijk Film Festival fulltime.  
 
Er kan deels op kantoor en deels vanuit huis gewerkt worden. In overleg zijn er meerdere 
opties mogelijk. 
 
Wat bieden wij? 

● Een leerzame, interessante en informele werkomgeving waar je veel vrijheid kunt 
krijgen om je eigen ideeën te realiseren, veel ervaring kunt opdoen en 
verantwoordelijkheid krijgt. 

● Je krijgt een bureau op een inspirerende, centraal in Leeuwarden gelegen plek met 
leuke collega's om je heen. 

● Gratis toegang tot de filmvertoningen bij Slieker. 
● Er is een stagevergoeding beschikbaar. 

 
Tijdens je stage word je begeleid door Kevin Brouwer, medewerker marketing en 
communicatie. 
 
Reageren 
Wil jij deze uitdaging aangaan? Reageer dan door een mail te sturen met jouw motivatie en 
cv naar Kevin Brouwer: k.brouwer@filminfriesland.nl 
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