
 

 

Onvergetelijke films, onverwachte ontmoetingen en een zeer omvangrijk en divers aanbod aan lange 
en korte films, evenementen, performances, installaties en afterparty’s, dat is International Film Fes-
tival Rotterdam (IFFR). Als initiator en promotor van de onafhankelijke cinema toont en onder-
steunt IFFR opkomend en gevestigd talent over de hele wereld. Dat doen wij het hele jaar door, met 
als een van de belangrijkste pijlers het festival in januari. Het festival trekt jaarlijks ruim 320.000 be-
zoeken. De 48e editie vindt plaats van 23 januari t/m 3 februari 2019 en zal ook dit jaar weer gereali-
seerd worden door zo’n 45 vaste medewerkers, 120 tijdelijke krachten en ruim 900 vrijwilligers. 

Wil jij ervaring opdoen bij een van de grootste, meest innovatieve en inspirerende festivals van Ne-
derland? Wij zijn momenteel op zoek naar een: 

Front-end Specialist 
 
Als Front-end Specialist ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en ben je  
onderdeel van het marketing & communicatie-team. Dit team zorgt gezamenlijk voor de ontwikke-
ling en uitvoering van het communicatie- en marketingbeleid ten behoeve van een optimale  
publieksbezetting en een passend imago van het festival en de organisatie. 
 
Periode: september – februari  
 
Wat ga je doen? 
 

 Je werkt in het CMS-systeem van IFFR.com en zorgt voor een soepele publicatie van de  
content. Je bent hierbij de belangrijkste contactpersoon binnen het team. 
 Up-to-date houden van de website en zorgen voor een uitstekende afstemming van 

weergave op mobiel, desktop en tablet. 
 Implementeren van deep linking van alle content. 
 Creëren van een effectieve customer journey voor de verschillende doelgroepen onder de 

websitebezoekers (Tiger Friends, filmprofessionals, pers, publiek, enzovoorts).  
 Ervoor zorgen dat de kopjes in tekst en look & feel van IFFR.com aantrekkelijk is, je 

werkt hiervoor samen met de content editor wat betreft tekst en creëert hiervoor het 
juiste audiovisuele materiaal en zorgt dat dit in lijn is met de IFFR-contentstrategie. 

 Je zorgt ervoor dat de website volledig aansluit bij de verschillende publicatiefases in 
het jaar (van homepages tot aan sub-pages, Nederlands en Engels).  

 Nauw samenwerken met de Online Marketeer & Data Analyst om de IFFR.com marke-
ting potentials te optimaliseren. 

 Website bezoeken interpreteren in Google Analytics, deze kennis delen en suggesties 
aandragen.  

 Je bent een van de belangrijkste stakeholders in de communicatie- en perskalender. 
 Ervoor zorgen dat IFFR.com en andere kanalen, zoals social media, nieuwsbrieven en print 

publicaties samenhangend zijn en altijd op de juiste momenten goed naar elkaar refereren. 
 Onderhouden van de link tussen back-end (Fiona) en front-end tools (Drupal). 
 Je werkt samen met de Programme Information Coordinator om het volledige festivalpro-

gramma online te lanceren.  



 

 

 Samen met Coördinator Box Office bereid je de start van de online kaartverkoop tot in de 
puntjes voor en begeleid je het proces. Ook zorg je ervoor dat de online kaartverkoop voor 
speciale events zoals de IFFR Volkskrantdag goed verloopt.  

 Opzetten en onderhouden van het interactieve dashboard dat voorafgaand aan de film in 
elke zaal tijdens het festival te zien is. 

 Je verzorgt de aansturing van de Online Marketing stagiair.  
 

Wie ben jij? 
 Instrumenten op het gebied van online marketing hebben geen geheimen voor jou en je 

kunt uitstekend beargumenteren waarom we deze wel of niet moeten gebruiken. 
 Je hebt de afgelopen 2-3 jaar voldoende werkervaring opgedaan waardoor jij nu bedreven 

bent in online en content marketing & communicatie. 
 Je bent nauwkeurig en vindt het leuk om de IFFR-website ‘mooi’ en actueel te houden.  
 Je hebt kennis van SEO en SEA. 
 Projectmatig werken zit in jouw DNA en je voelt je comfortabel genoeg om zelfstandig ini-

tiatieven te nemen. 
 Ambitieus, ondernemend, betrouwbaar, initiatiefrijk en representatief is hoe jij het beste 

omschreven wordt.  
 Je hebt ervaring met CMS-systemen zoals WordPress. 
 Je bent sociaal, stressbestendig en kan goed samenwerken. 
 Je vindt het niet erg om af en toe buiten kantoortijden te werken, dus ook ‘s avonds en in 

het weekend als de werkplanning dat vraagt. 
 Enthousiasme voor en interesse in vernieuwende artistieke film is essentieel. 
 Je snapt het belang van wervende taal, spreekt onze taal én straks ook die van onze verschil-

lende doelgroepen. 
 
Wat bieden wij jou? 

 De mogelijkheid om jouw stempel te drukken op ons grootste en meest gebruikte commu-
nicatiekanaal; IFFR.com. 

 Een salaris dat matcht met jouw opleiding en werkervaring, plus vakantiegeld, reiskosten-
vergoeding en pensioenopbouw. 

 Samenwerken met een te gek team van collega’s die jouw passie delen voor film, cultuur en 
online marketing.  

 Een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan tot tenminste eind februari 2019. De moge-
lijkheid tot verlenging is bespreekbaar. De startdatum is 1 september 2018.  

 Het vertrouwen van onze Marketing & Communicatie-afdeling tot het nemen van initiatie-
ven voor het uitbouwen van deze belangrijke rol. 

 
Herken je jezelf hierin? Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie en CV naar j.degroot@iffr.com. Voor 
meer informatie betreffende de functie en sollicitatieprocedure mag je contact opnemen met Jodie de 
Groot, Marketing & Communication Manager. We kijken uit naar je reactie! 


