
Filmhub Zuid-Holland gelooft in de kracht van filmeducatie. Een filmverhaal raakt, verbindt,
ontregelt en opent ogen. Filmhub Zuid-Holland gunt kinderen en jongeren de kans om breder te
leren kijken en hun eigen verhalen te verfilmen. Dat doen we door het onderwijs te adviseren, te
ondersteunen en te inspireren op het gebied van filmeducatie binnen de provincie Zuid-Holland.
Samen met onze partners - waaronder Kunstgebouw, International Film Festival Rotterdam, Movies
that Matter, Netwerk Filmeducatie en Cinekid - werken we met ons team toe naar passend en
verrijkend filmonderwijs voor alle leerlingen in de regio.
Wil jij blikken verruimen met filmeducatie? We zijn per direct op zoek naar een:

Medewerker Marketing en Communicatie (16 - 20 uur p.w.)

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het nader uitwerken en uitvoeren van de marketing- en
communicatiestrategie. Scholen, leraren en leerlingen enthousiast maken voor filmeducatie is
daarbij één van onze voornaamste doelen. Dat doen we door het delen van inspirerende
voorbeelden en inzichten, door experts aan het woord te laten en leraren en leerlingen een podium
te geven. Met waardevolle content willen we mensen niet alleen bereiken, maar vooral ook ráken.
Aan jou de taak om hier je creativiteit te laten spreken!

Wat ga je doen?
● Je bent verantwoordelijk voor de online communicatie: contentmanagement van de

website, maken van nieuwsbrieven en beheren van de social media kanalen.
● Je geeft de communicatie vorm rondom de werkgroep Speciaal Onderwijs & Filmeducatie:

nader uitwerken van de strategie, meedenken over manieren om on- en offline kennis en
inzichten te delen, betrekken van en podium geven aan experts en het onderwijs,
benaderen van de pers.

● Je coördineert samen met het team evenementen zoals docentendagen, online webinars
en netwerkbijeenkomsten en zorgt voor alle communicatie(middelen) hieromheen (van
uitnodiging tot flyer tot inspiratiedocument achteraf).

Wij zoeken een collega met:
● een hart voor cultuureducatie, een vlotte pen en een neus voor communicatie;
● ervaring met het opzetten van een community, contentmanagement en/of storytelling;
● talent voor organisatie en planning;
● minimaal MBO werk- en denkniveau.

Werken bij Filmhub Zuid-Holland betekent:
● dat je de ruimte krijgt om vanuit jouw achtergrond, persoonlijkheid en kwaliteiten bij te

dragen aan de opdracht van Filmhub Zuid-Holland;
● dat je deel uitmaakt van een inspirerend team, waarbinnen ruimte is voor diverse

perspectieven;
● een jaarcontract (met zicht op verlenging) of een aanstelling op ZZP-basis (duur in overleg);
● een marktconform salaris binnen het loongebouw van Filmhuis Den Haag*.

Geïnteresseerd?
Filmhub Zuid-Holland stimuleert diversiteit in brede zin en streeft naar een team dat zo divers is als
de leerlingen die we bereiken. Het maakt niet uit hoe oud je bent, in wie of wat je gelooft of waar je
wieg heeft gestaan. Het gaat ons om jouw kwaliteiten en bijdrage aan Filmhub Zuid-Holland. We
bieden je de ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Filmhuis Den Haag nodigt je uit om toe te lichten waarom jij de medewerker Marketing en
Communicatie bent die we zoeken. Je schriftelijke motivatie en cv kun je uiterlijk t/m 9 januari per
e-mail richten aan info@filmhubzuidholland.nl onder vermelding van Sollicitatie Medewerker
Marketing & Communicatie. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 17 en 18 januari. Voor
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meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ester Hendriksen - Teamleider
Educatie - via ester@filmhuisdenhaag.nl (bereikbaar t/m 24 december).

*Filmhub Zuid-Holland is een initiatief van Filmhuis Den Haag en het projectbureau is dan ook
gevestigd aan Spui 191 te Den Haag.
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