Royal Promotions zoekt een Project Manager Media en PR!
Royal Promotions brengt als het grootste landelijke pers- en publiciteitsbureau 24 uur per
dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar de actualiteit op het gebied van theater, musical
en live entertainment. Onze activiteiten bestrijken alle aspecten op het gebied van
marketing, publiciteit, voorlichting en media. Onze klanten zijn o.a. Soldaat van Oranje,
Stage Entertainment, Theater Terra, Studio 100, De Graaf & Cornelissen Entertainment,
OpusOne, 4PM Entertainment, Ladies of Soul en de Toppers.
Wat ga je doen?
Als Project Manager Media en PR ben je het aanspreekpunt voor de media en werk je mee
aan het verder uitbouwen en versterken van de producties waaraan wij werken. Je maakt
onderdeel uit van een ervaren communicatieteam van drie collega’s. Als Project Manager
Media en PR heb je een veelzijdige baan. Je genereert media-aandacht voor onze producties,
projecten en de mensen die aan deze producties en projecten meewerken en je werkt nauw
samen met het online- en contentteam. Het volgende moment treed je op als woordvoerder
en begeleid je onze opdrachtgevers met interviews en optredens in de media. Zo is geen dag
hetzelfde! Je bent goed in schrijven, weet altijd de juiste woorden te vinden, denkt in rake
beelden en weet de juiste haakjes te vinden die onze projecten versterken. Daarnaast bouw
je graag aan je netwerk onder journalisten, redacteuren en influencers.
Dit is wat jij meebrengt:
• Tenminste 5 jaar werkervaring als PR-adviseur en/of als woordvoerder (het liefst in
de entertainmentbranche)
• Een afgeronde opleiding op HBO-niveau, in de richting van communicatie,
commerciële economie, media o.i.d.
• Een sterk en relevant netwerk van journalisten en media
• Een sprankelende, proactieve en resultaatgerichte werkhouding. Kennis van andere
branches zoals die van onze klanten en partners is voor ons een pré. Affiniteit met de
entertainmentbranche is een groot voordeel.
• Je werkt graag in een team en weet ook zelfstandig snel meters te maken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift
• Een autorijbewijs
Dit is wat je van ons kunt verwachten:
• Je werkt aan uitdagende projecten
• Een moderne werkomgeving die bruist
• Ruime ontwikkelingsmogelijkheden om blijvend te groeien
• Een hecht team met de beste mensen
• Veel vertrouwen, steun en een helpende hand
• Een iPhone en Macbook
• Een kantoor met goede parkeergelegenheid en dicht bij de snelweg
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV en motivatiebrief (of iets anders creatiefs) voor 23
september naar Nienke van Manen (nienke@royalpromotions.nl). Voor vragen kun je bellen
naar 030- 8200120 of mailen naar hetzelfde mailadres.

