STAGEPLAATS TRADE MARKETING & PARTNERSHIPS UNIVERSAL PICTURES
Universal Pictures International Netherlands is per 1 februari 2019 op zoek naar:
Stagiair Trade Marketing & Partnerships
5 dagen per week – fulltime
Duur: minimaal 5 maanden
Locatie: Koningin Wilhelminaplein 2, Amsterdam
Werkzaamheden:
 Mail & winacties coördineren met bioscopen, materialen aanleveren, controle van
ontwerpen, filmkaartjes en goodies versturen.
 Social media en online materiaal aanpassen, vertalen en op maat maken voor
bioscoopwebsites en social media kanalen.
 Optimalisatie van content voor diverse social media platformen.
 Ontwerp en levering van online webbanners voor partners.
 Visuele presentaties en videobewerking.
 Overzichten en rapporten plaatsing van materialen (online en in de bioscoop).
 Vertalingen: o.a. social media teksten, samenwerkingsvoorstellen, concurrentie analyse
en rapportages van campagnes voor ons Engelstalige hoofdkantoor.
 Assistentie tijdens bioscoopevenementen 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 opbouw van marketingmaterialen en campagnes van diverse films
van drie major filmstudio’s (Universal, Paramount en Sony).
 Samenwerking filmbedrijven met nadruk op bioscopen en bioscoopketens.
 Samenwerking binnen een enthousiast en gemotiveerd team en professionele
begeleiding.
 Stagevergoeding.
Jouw profiel:
 Zeer goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.
 Creatief inzicht, gevoel voor stijl en ontwerp dat past bij de doelgroep.
 Enthousiast, ambitieus, gemotiveerd en leergierig.
 Je bent representatief, je hebt goede communicatievaardigheden en team spirit.
 Je hebt een passie voor film, werkt hard en bent nauwkeurig.
 Ervaring met Adobe Photoshop en Premiere is een pré.
 Stressbestendig en flexibele instelling: geen 9 tot 5 mentaliteit.
Universal Pictures brengt in Nederland de films uit van de studio´s Universal Pictures, Sony
Pictures en Paramount Pictures, met in 2019 onder andere de filmreleases:
INSTANT FAMILY, US, VOYAGE OF DOCTOR DOLITTLE, WONDER PARK, DETECTIVE PIKACHU,
THE ROSIE PROJECT, HUISDIERGEHEIMEN 2, CHARLIE’S ANGELS, COWBOY NINJA VIKING
en SPIDER-MAN: HOMECOMING 2.
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.

