
VACATURE

PROMOTER
 
OVER VICE
VICE ( www.vice.com) is één van de snelst groeiende jonge mediamerken ter wereld. Het 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.

PROMOTER - M/V, FULLTIME (40 UUR P/W, MINDER UREN BESPREEKBAAR) 
We zijn per direct op zoek naar een ervaren promoter, die op de Marketing & Communicatie afdeling gaat werken aan het 
programmeren en promoten van VICE Media events en de event producties in opdracht. Daarbij is de promoter in deze trajecten 
primair verantwoordelijk voor het boeken van het programma en het promoten van het event. Secundair ondersteunt de promotor 
de Event Manager met alle producties.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN
• het promoten en programmeren van events van VICE Media en die in opdracht 
• het mede-produceren van events

EISEN
• HBO werk- en denkniveau
• je weet wat er speelt in het muzieklandschap (zowel in Nederland als internationaal), weet wat verschillende 
 doelgroepen leuk vinden en bent thuis in de huidige trends van de muziekwereld
• het benaderen en onderhandelen met netwerk, zorgen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding
• sterke onderhandel skills
• je bent in staat om jouw ideeën helder te verkopen en mensen hiermee te enthousiasmeren 
• aantoonbaar goed netwerk in de events- & muziekindustrie
• je werkt secuur en bent ervaren in het werken met deadlines, planning & timemanagement
• sterke sociale & netwerk skills
• je bent flexibel en je kunt goed multitasken in een snel veranderende omgeving
• excellente Nederlands en Engelse schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden

SOLLICITEREN
Stuur je CV en een uitgebreide motivatie naar Lisa Maduro (lisa.maduro@vice.com) onder vermelding van ‘Sollicitatie Promoter’. 
Alleen CV’s met relevante ervaring worden in behandeling genomen. Bij interesse wordt er contact met je opgenomen. 
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