
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacature Hoofd Marketing & Communicatie (V/M/X) 
Freelance, tijdelijke functie 
 
Roffa Mon Amour is een jaarlijks filmfestival op een bijzondere Rotterdamse (buiten)locatie dat 
iedere zomer plaatsvindt in augustus. Met het kleurrijke en avontuurlijke programma raken we 
ons publiek en prikkelen we de filmsmaak. In twaalf dagen presenteren we de meest excentrieke 
nieuwste en oudere films, cinema concerten, introducties en Q&A’s, educatieve projecten en 
verdiepende randprogrammering. In 2022 bestaat Roffa Mon Amour tien jaar en dat vieren we, 
naast het filmfestival in de zomer, met filmevenementen op verschillende locaties in 
samenwerking met Rotterdamse partners.  
 
Om ons 10-jarig jubileum onvergetelijk te maken en het komende jaar een strategisch en 
effectief marketing- en communicatiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren, zijn wij op zoek naar 
een creatieve marketeer als Hoofd Marketing & Communicatie (v/m/x) met een grote liefde 
voor film en de stad. Het gaat om een freelanceklus verspreid over 25 tot 30 dagen in de 
maanden april, mei, juni, juli en augustus. 
 
Als Hoofd Marketing & Communicatie van Roffa Mon Amour ben je de strategische 
sparringspartner van de directeur, onze partners en het team. Je weet als geen ander hoe je ons 
bijzondere filmprogramma zo kan neerzetten dat het een breder publiek bereikt, én hoe je de 
pers warm maakt hierover te publiceren. Je vervult een zelfstandige rol waarin je 
verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van het marketingplan en het aansturen van het team.  
 
Jouw taken: 

● Je ontwikkelt en bewaakt het marketing- & communicatieplan en rolt strategieën uit op 
het gebied van publieksbereik, positionering en partnerships; 

● Je onderhoudt het contact met de lokale en nationale pers, schrijft persberichten en 
verzamelt en analyseert de publiciteit rondom Roffa Mon Amour; 

● Je bent de sparringpartner en het aanspreekpunt voor de social media manager, editors, 
partners, grafisch vormgevers en videomakers; 

● Je beheert het marketingbudget en zet online en offline campagnes en marketingacties 
uit; 

● Je schrijft en verstuurt nieuwsbrieven vanuit Mailchimp naar het Roffa Mon Amour 
klantenbestand en analyseert hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden; 

● Je initieert nieuwe samenwerkingen met scholen, culturele instellingen, (media)partners 
en creatieve collectieven om zo nieuwe doelgroepen aan te boren; 

● Je duikt in de wereld van Roffa Mon Amour en weet diens identiteit naar een groot 
publiek te vertalen. 

 
 



 
 
Wat breng je mee: 

● Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, maar als je bovenstaande taken in 
een korte tijd hebt weten te realiseren – des te beter; 

● Je hebt een netwerk aan (online) media, journalisten en lokale partners waarmee je 
gemakkelijk contact legt en Roffa Mon Amour activiteiten pitcht; 

● Je hebt affiniteit met onafhankelijke cinema en filmfestivals; 
● Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en Engels; 
● Je bent een stressbestendige planner en een doortastende persvoorlichter;  
● Je bent beschikbaar in de maanden april, mei, juni, juli en augustus en werkt vanuit 

kantoor in het Schieblock in Rotterdam. Het gaat om een ZZP-klus voor circa 25 tot 30 
werkdagen verspreid over het bovengenoemde aantal maanden. Werkdagen zijn flexibel 
in te zetten en in overleg.  

 
Wat bieden wij jou? 

● Een uitdagend, afwisselend project met als hoogtepunt het twaalfdaagse filmfestival; 
● Een gezellige werkplek in ons kantoor in het Schieblock; 
● Een hecht, internationaal team van filmliefhebbers, inclusief borrels en events; 
● Ruimte voor creativiteit, eigen inspraak en werkwijze; 
● Flexibele werktijden; 
● Een dagvergoeding op zzp-basis; conform vergoedingen in de culturele sector.   

 
Organisatie en inclusie 
Bij Roffa Mon Amour staat film en het enthousiasme voor dit medium voorop. We vertonen films 
van over de hele wereld, van, voor en door iedereen. Het festival wordt georganiseerd door een 
klein, gedreven team, waar eigen initiatief wordt gestimuleerd en er ruimte is voor meedenken. 
Iedereen is bij ons welkom, ongeacht je gender, geloofsovertuiging, handicap, culturele 
achtergrond, leeftijd of seksuele geaardheid.  
 
 
Ben je enthousiast geworden?  
Stuur voor 25 februari 2022 jouw motivatie en CV naar work@roffamonamour.com t.a.v. Lisa 
Smith, oprichter en festivaldirecteur Roffa Mon Amour.  
De gesprekken vinden plaats vanaf 11 maart 2022. Bij vragen over de vacature kun je ook 
terecht bij Lisa, per e-mail: lisa@roffamonamour.com.  
 
 


