
 

Vacature programma-coördinator Noordelijk Film Festival 

 
Noordelijk Film Festival 
Het Noordelijk Film Festival (NFF) profileert zich als hét filmfestival van het noorden. Het NFF heeft 
een unieke en onderscheidende focus op het noorden internationaal (zoals Scandinavië, Baltische 
Staten en Groot-Brittannië), maar ook nationaal (Groningen, Friesland en Drenthe) met de 
Noorderkroon Competitie. Het festival heeft daarin een groot en relevant netwerk opgebouwd. 
 
Het is onze missie om met deze noordelijke focus het filmpubliek te bedienen, film te promoten en 
een katalyserende rol te spelen in het regionale film(makers)klimaat. NFF biedt een platform en  
springplank voor regionaal talent en heeft eveneens een actieve rol op het gebied van educatie. In de 
randprogrammering is ruimte voor thematische of geografische wisselende programma’s op 
actualiteit en experiment. In 2022 vindt het NFF plaats van 9-13 november in Leeuwarden. 
 
Na het vertrek van artistiek leider Fredau Buwalda is besloten voor de aankomende editie met een 
groter programmateam te werken. Voor dit team zoeken wij nu een programma-coördinator. 
 
Wat houdt dit in? 

- Je programmeert als lid van het programmateam een deel van het programma en signaleert 
programmakansen 

- Je draagt bij aan de ontwikkeling van programma’s die duurzaamheid, inclusie en diversiteit 
ondersteunen en stimuleren 

- Je draagt bij aan talentontwikkeling voor filmmakers en producenten, samen met partners 
- Je bewaakt het programmadeel van de festivalbegroting 
- Je onderhoudt een deel van het internationale netwerk van samenwerkingspartners in de 

met name noordelijke landen van Europa 
- Je vertegenwoordigt het NFF desgevraagd op collega filmfestivals in binnen- en buitenland of 

bij relevante regionale festivalpartnerschappen 
- Je bewaakt de gezamenlijke programmalijn in samenspraak met de andere programmeurs  
- Je bent verantwoordelijk voor het programmaschema en bent hierin de directe schakel 

tussen programma en marketing & communicatie 
 
Wie zoeken we? 

- Je hebt een vakinhoudelijke opleiding en aantoonbare ervaring op het gebied van film 
- Je hebt bij voorkeur ervaring als filmprogrammeur 
- Je kunt goed organiseren en coördineren  
- Je bent stressbestendig en flexibel 
- Je bent in staat een grote(re) programmalijn te creëren, waarbij je het ‘noordelijke aspect’ 

van het NFF niet uit het oog verliest 
- Je bent een teamspeler en draagt dit uit naar alle geledingen van het NFF 
- Je hebt affiniteit met Friesland, Groningen en Drenthe en oog voor het Fries eigene - een 

relevant netwerk is een pré 
 

 

 



Wat bieden we? 
- Een kans om je als filmprogrammeur (verder) te ontwikkelen binnen een onderscheidend 

filmfestival gericht op het noorden, waarop jij mede jouw stempel kunt drukken 
- Een nieuw partnernetwerk 
- Een enthousiast programmateam waarvan jij onderdeel wordt 
- Een freelanceovereenkomst met een duidelijke opdrachtovereenkomst. 

 
Ben je geïnteresseerd? Mail dan uiterlijk 24 april jouw gegevens en motivatie naar: 
Jacqueline Schrijver, directeur Film in Friesland, 
j.schrijver@filminfriesland.nl 
 
Heb je vragen? Gebruik dan a.u.b. hetzelfde mailadres. 
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