STAGEPLAATS PUBLICITEIT & SOCIAL MEDIA FILMDISTRIBUTEUR
Universal Pictures International Netherlands is per 1 juli 2018 op zoek naar:
Stagiair Universal Pictures NL
Afdeling Marketing en Publiciteit
5 dagen per week – fulltime
Duur: minimaal 5 maanden
Locatie: Koningin Wilhelminaplein 2, Amsterdam
Werkzaamheden:
• Ondersteunende werkzaamheden zoals posters en pakketten uitsturen.
• Social media en online materiaal aanpassen, vertalen en op maat maken voor
websites en social media kanalen.
• Diverse social media platformen bijhouden, waaronder Instagram en Facebook.
• Rapportages en powerpointpresentaties opstellen van verschillende media uitingen
per film, inclusief online opzoeken van publicaties.
• Assistentie tijdens evenementen zoals speciale vertoningen en premières.
Wat bieden wij jou:
• Ervaring in de filmbusiness, één van de grootste filmdistributeurs in Nederland,
contacten opbouwen, toegang tot premières en voorpremières.
• Je krijgt inzicht in de marketing- en publiciteitscampagnes van diverse films in diverse
genres en ziet hoe je verschillende doelgroepen bereikt.
• Stagevergoeding.
Jouw profiel:
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.
• Goede communicatievaardigheden en team spirit.
• Enthousiast, ambitieus, gemotiveerd en leergierig.
• Je hebt een passie voor film, werkt hard en bent nauwkeurig.
• Je hebt affiniteit met de ontwikkelingen op het gebied van digital en social media
• Je bent representatief.
• Zelfstandig, maar ook een teamplayer.
• Voorkeur gaat uit naar studenten zonder onderzoeksopdracht of scriptie tijdens de
stage.
Universal Pictures brengt in Nederland de films uit van de studio´s Universal Pictures, Sony
Pictures en Paramount Pictures, met onder andere de filmreleases:
SKYSCRAPER, MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, HOTEL TRANSSYLVANIË 3, MISSION:
IMPOSSIBLE – FALLOUT, THE EQUALIZER 2, SLENDER MAN, ALPHA, MARY, QUEEN OF
SCOTS, JOHNNY ENGLISH 3, VENOM, FIRST MAN, GIRL IN THE SPIDER’S WEB,
HALLOWEEN & THE GRINCH.
Zie ook: www.universalpictures.nl/releases.html
en www.facebook.com/UniversalPicturesNederland
Voor meer informatie en sollicitaties verzoeken wij je een e-mail met CV en motivatie te
sturen aan: stage@universalpictures.nl of telefonisch via 020-6177575.

