Lumière Groep is een vaste waarde in de audiovisuele sector, en staat internationaal gekend als kwalitatief film- en serielabel.
Een gemotiveerd team van medewerkers zet zich elke dag opnieuw in om de mooiste verhalen te creëren en naar het brede
publiek te brengen. Lumière heeft momenteel vier bruisende stadsbioscopen, een groeiend productiehuis, een in-house
animatiestudio en een distributietak met eigen streamingplatform. Het hoofdkantoor bevindt zich in Gent.
Voor Cinema Lumière Antwerpen zijn wij momenteel op zoek naar een gemotiveerd

Commercieel Medewerker Cinema – 3/5
Functieomschrijving
Als Commercieel medewerker ligt je focus op sales, marketing en events. Concreet vertaalt zich dit in, onder andere, volgende
taken:


Je zet Cinema Lumière op de kaart als dé plek voor filmevents en schoolvoorstellingen. Je neemt hierin initiatief en
gaat actief op zoek naar (lokale) partners.



Je ontwikkelt een doeltreffend publiekwervingsbeleid rond de reguliere programmatie.



Je bent hét aanspreekpunt bij uitstek voor events en advertising. Ook voor meer algemene vragen in verband met
de cinema en haar werking kunnen zowel interne als externe partners bij jou terecht.



Je zet verschillende projecten (B2B, scholen,…) op en werkt samenwerkingsverbanden uit met lokale actoren. Dit
doe je zowel commercieel als inhoudelijk.

Profiel


Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.



Je bent een commercieel talent met zakelijk inzicht, en je houdt van een gevarieerd takenpakket. Projecten pitchen,
netwerken, …: je draait er je hand niet voor om.



Je beschikt over sterke communicatievaardigheden en een proactieve, positieve houding.



Je hebt zin voor initiatief en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.



Je werkt graag zelfstandig en bent een kei in time management.



Je komt het best tot je recht in een ondernemende, proactieve bedrijfscultuur, met een losse en informele sfeer.



Je bent flexibel, en beseft dat werken in een cinema ook avond- en weekendwerk inhoudt. Geen 9 to 5 mentaliteit
hebben is met andere woorden een must!



Je kan goed om met onvoorziene omstandigheden en werkt gestructureerd en oplossingsgericht.



Affiniteit met de film- of cultuursector is een must.



Woon je tenslotte in Antwerpen en heb je er een uitgebreid netwerk? Dan ben jij de m/v/x die we zoeken!

Aanbod


Een marktconform salaris, inclusief extralegale voordelen.



Een flexibele bedrijfscultuur.



De mogelijkheid om Lumière Cinema mee vorm te geven.



Werken in en met een dynamisch jong team, in een fantastische sector.

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar sollicitatie@lumiere.be. Iedere kandidaat krijgt een persoonlijk antwoord.

