
 

 
 
 
Filmhuis Den Haag is een levendige culturele ontmoetingsplek waar het draait om de 
liefde voor film. Wij geloven dat film je ogen opent naar een andere wereld en je 
uitdaagt om je in een ander te verplaatsen. Met vijf filmzalen, drie studio’s, een café en 
een restaurant is het pand aan het Spui een echte publiekstrekker. Jaarlijks ontvangen 
we meer dan 185.000 bezoekers, waaronder 17.000 leerlingen die we met ons 
educatieve programma’s opleiden tot kritische kijkers en makers.  
 
De afdeling Marketing is verantwoordelijk voor de positionering van Filmhuis Den Haag en 
voor het werven van publieksgroepen voor het uiteenlopende aanbod (film, horeca en 
educatie). 
Voor onze afdeling marketing zoeken we op korte termijn een ervaren en ambitieuze:  

 
coördinator marketing (m/v) 

24 - 32 uur p.w.  
 
 
Als coördinator Marketing ben je mede verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de 
marketingstrategie, met focus op online marketing, fondsenwerving en CRM. Je zorgt voor 
een optimale marketingmix (on- en offline) gericht op het bereiken van een diverse groep aan 
bezoekers. Je coördineert de inzet van alle marketing- en communicatiemiddelen en 
bewaakt planning, budget en kwaliteit. Je werkt nauw samen met het hoofd Marketing, de 
medewerker marketing, en de collega’s van events, programmering en educatie. Je geeft 
leiding aan een klein team en legt verantwoording af aan het hoofd Marketing dat als MT-lid 
verantwoordelijk is voor marketing, kassa en educatie. 
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

● (door)ontwikkeling van de marketingstrategie aan de hand van bereik- en 
verkoopcijfers 

● het opzetten, coördineren en uitvoeren van alle marketing- en 
communicatie-activiteiten 

● aansturing van het marketing & events team (bestaande uit drie medewerkers) 
● doorontwikkeling, implementatie en dagelijkse uitvoering CRM-strategie en 

campagnes 
● verdere ontwikkeling en realisatie van initiatieven gericht op (particuliere) 

fondsenwerving 
● verantwoordelijk voor het goede verloop van evenementen in samenwerking met de 

medewerkers events 
 
Wij zoeken 
Iemand met: 

● een relevante HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in de richting marketing en/of 
communicatie  

● minimaal drie jaar relevante werkervaring en ervaring met leidinggeven in de rol van 
teamleider of coördinator 

 



 

● aantoonbare kennis van en ervaring met het opzetten, coördineren en uitvoeren van 
online en offline marketing- en communicatiestrategieën 

● ervaring met CRM, projectmatig werken en budgetbeheer 
● affiniteit met een culturele werkomgeving 

 
Daarnaast: 

● ben je initiatiefrijk, flexibel, creatief en stressbestendig 
● beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift 
● woon je bij voorkeur in Den Haag 

 
Wij bieden  

● een informele, inspirerende werkplek met bevlogen collega’s 
● beloning conform de CAO Bioscoopbedrijf / loongebouw Filmhuis Den Haag  
● gratis toegang tot al onze programma’s 
● een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging 

 
 
 

Reageren 
Je schriftelijke sollicitatie voorzien van een motivatiebrief en CV kun je uiterlijk op 29 maart 
per e-mail richten aan sollicitatie@filmhuisdenhaag.nl, t.a.v. Ellen Vermond (HR adviseur).  

 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Josien Buijs,  

Hoofd marketing, communicatie en kennisoverdracht via josien@filmhuisdenhaag.nl of  
070 - 217 1663 (bereikbaar van maandag t/m donderdag. 
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