
VACATURE

PR MANAGER VICE BENELUX
 
OVER VICE
VICE bestaat uit een verzameling van fanatieke, jonge en creatieve schrijvers, art directors, fotografen en regisseurs, die actief 
zijn in de productie en distributie van tijdschriften, websites, IPTV, entertainmentprogrammering, films, dvd’s, boeken, events en 
muziek. 

PR MANAGER - M/V, FULLTIME (40 UUR P/W) 
Primaire doel van deze functie is het verhogen en vasthouden van de zichtbaarheid van de VICE Media merken door het verzekeren 
van strategische mediadekking. We zijn op zoek naar een ervaren PR Manager, die op de Marketing & Communicatie afdeling 
zal werken aan: het opstellen, uitsturen en reageren op persberichten, proactief verspreiden van bedrijfsaankondigingen en het 
ontwikkelen van succesvolle PR campagnes. Aanvullend is de PR Manager verantwoordelijk voor het volgende:

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Het ontwikkelen en inzetten van persstrategieën binnen de muziek, cultuur, lifestyle en consumenten media om
 mediadekking voor (externe) VICE Media merken te garanderen. 
• Opstellen van mediakits (persberichten, media pitches, aankondigingen van deals, etc)
• Assisteren in uitvoering media events
• Ontwikkelen en bijhouden van relaties met belangrijke journalisten 
• Onderzoeken, voorbereiden en managen van relevante medialijsten 
• Ontwikkelen en bijhouden van een editorial kalender, inclusief passende mogelijkheden en bijbehorende deadlines
• Bijhouden van alle relevante persartikels en het maken van bijbehorende analyses voor zowel intern als extern gebruik
• Bijhouden van de ontwikkelingen in de markt om zo proactief journalisten te benaderen, interviews en mediadekking
 te verzekeren. 

EISEN
• Afgeronde relevante HBO opleiding (Communicatie)
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• Aantoonbaar goed netwerk in de cultuur/muziek/entertainment hoek, met sterke mediarelaties
• Georganiseerd en ervaren in het werken met deadlines
• Sterke sociale skills 
• Je kunt multitasken in een snel bewegende omgeving
• Kennis van alle VICE merken en ondernemingen is essentieel
• Excellente schrijf- en mondelinge communicatievaardigheden
• Kennis van Microsoft Word en Macintosch computer programma’s. 

SOLLICITEREN
Stuur je CV en een uitgebreide motivatie naar Carly Renwarin (carly.renwarin@vice.com) onder vermelding van ‘Sollicitatie PR 
Manager”. Je kunt reageren t/m 15 februari 2015. Alleen CV’s met relevante ervaring worden in behandeling genomen. Bij 
interesse wordt er contact met je opgenomen.
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