
 

 

Filmdistributeur Cinemien is per direct op zoek naar 

een Digital Marketing Manager (Fulltime) 

 

Cinemien - is al ruim 40 jaar een onafhankelijke, all-rights filmdistributeur voor de 

Benelux. Dankzij nieuwe technologieën en een snel veranderde markt zijn we onderweg 

om van distributeur van arthouse films naar een geïntegreerde positie in de keten te 

gaan, naar een ’next generation institute for independent film’. Cinemien is het centrum 

van een generatie filmmakers en filmliefhebbers die op zoek zijn naar inspiratie, geroerd 

in hun ziel en verrijkt in hun hart. Deze generatie omringt Cinemien, zij zijn kijkers, 

inspirators, financiers en verspreiders van Cinema that changes the picture.  

 

We brengen per jaar 20 filmtitels uit en zoeken bij elke release naar een frisse en 

vernieuwende publiciteit en marketing strategie. 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste, professionele en gedreven collega die samen met 

ons uitdagingen aan wil gaan in de turbulente en inspirerende filmbranche.  

 

Ons hoofdkantoor is in Amsterdam en daarnaast is er een kantoor in Antwerpen.  

 

Functie: Digital Marketing Manager.  

Cinemien wil meer in contact komen met de bezoekers van onze films. De belangrijkste 

taak van de Digital Marketing Manager is om dit publiek in kaart te brengen, groter te 

maken en mogelijkheden te ontwikkelen om beter met onze doelgroep te communiceren. 

Samen met de Marketing Manager en Publiciteit Manager ontwikkel je campagnes voor 

de filmreleases, waarbij strategieën worden ontwikkelt om communities te bouwen om 

alle Cinemien activiteiten heen. 

 

Je beschikt over de volgende ervaring en kwaliteiten: 

 Projectmanagement skills. 

 Ervaring met social mediamanagement tools. 

 Community building & community managementervaring. 

 Ervaring met data-analyse (o.a. Google Analytics) & rapporteren. 

 Ervaring met influencers & brand ambassadors. 

 Ervaring met online activatie en branding. 

 

We zoeken in onze nieuwe collega: 

 Een opleiding op minimaal HBO niveau. 

 Minstens 5 jaar relevante werkervaring. 

 Goede communicatieve vaardigheden. 

 Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Een enthousiaste teamspeler. 

 Affiniteit met film. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Babette Wijntjes via (020) 577 6010. 

Stuur je motivatiebrief en CV voor 16 februari 2017 naar info@cinemien.nl o.v.v. 

vacature DMM. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 

 

 

mailto:info@cinemien.nl

