
 

Hoofd Communicatie & Public Affairs (28-32 uur) 
 
Ben jij die verbindende, strategisch sterke communicatieprofessional met goede contacten in Den Haag en 
medialand? En wil je je hard maken voor een toekomstbestendige film- en muziekbranche? Dan hebben 
wij een mooie uitdaging voor je! 

NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie. We vertegenwoordigen nu 103 producenten en 
distribiteurs van muziek en 29 filmdistribiteurs. NVPI zet zich in voor een zo vruchtbaar mogelijk 
businessklimaat voor de leden en behartigt, verdedigt en versterkt hun gemeenschappelijke belangen. De 
bekendste publieksactiviteiten van NVPI zijn de uitreiking van de Edisons, de nieuwjaarsreceptie voor 
bioscopen en filmtheaters en het toekennen van de status Goud of Platina voor geluidsdragers. Ook zijn we 
nauw betrokken bij de opsporing van piraterij (via BREIN) en de leeftijdsclassificatie van audiovisuele 
middelen (Raad van Participanten van het NICAM).  

NVPI is op zoek naar een hoofd Communicatie & Public Affairs (28 – 32 uur per week) 

Als het nieuwe hoofd Communicatie en Public Affairs van NVPI werk je nauw samen met de algemeen 
directeur aan het opstellen en uitvoeren van een efficiënte, doelgerichte en duurzame communicatie- en 
public affairs strategie. Doel van de functie is dat NVPI en de branches die het vertegenwoordigt een heldere, 
samenhangende en aantrekkelijke positionering krijgen , zowel intern als extern, zodat de belangen van de 
leden nog beter kunnen worden behartigd.  

We zoeken iemand met… 
 een grote liefde voor film en muziek 
 minimaal 6 jaar allround communicatie-ervaring, inclusief public affairs en mediawoordvoering 
 sterke strategische en organisatorische kwaliteiten, plezier in samenwerken én een grote mate van 

zelfstandigheid  
 bij voorkeur werkervaring bij een branche- of ledenorganisatie 
 (enige) kennis van intellectuele eigendomsrechten en de beleidsontwikkeling daarvan in Brussel en 

Den Haag of de bereidheid hier snel en gedegen in thuis te raken 
 een relevant netwerk in medialand en kennis van de hazenpaden in de Nederlandse en Europese 

politiek en overheid 
 analytisch vermogen en flexibiliteit om zo een goede sparringpartner te zijn voor de directeur-

bestuurder, leden en collega’s 
 foutloze beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van zakelijk Engels  
 een relevante, afgeronde hbo of wo-opleiding 

 

We bieden je… 
- een dynamische, zelfstandige functie in het hart van de entertainmentindustrie waarbij je regelmatig 

werkt tijdens de mooiste filmevenementen en concerten (waaronder natuurlijk de AFAS Edisons) 
- grote diversiteit aan interne en externe contacten 
- een functie die volop in ontwikkeling is binnen een branche en organisatie die volop in ontwikkeling 

zijn – van alles te doen en te beleven dus!  
- een salaris van € 5500 - 6000 bij ft en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden 
- de mogelijkheid 50% thuis te werken 

 



Enthousiast geworden? 
Mooi! Klik hier voor het volledige functieprofiel, meer informatie over NVPI en de sollicitatieprocedure. Je cv 
en motivatie ontvangen we graag uiterlijk 1 november. NVPI hecht groot belang aan diversiteit, daarom zijn 
mensen met verschillende achtergronden nadrukkelijk zeer welkom. Wij kijken uit naar je reactie en onze 
kennismaking. 
 

 

 

 

https://nvpi.nl/vacature-hoofd-communicatie-public-affairs/

	Hoofd Communicatie & Public Affairs (28-32 uur)

