In het huidige digitale tijdperk vinden steeds meer verschillende vormen van exploitatie van
journalistieke producties plaats die auteursrechtelijk zijn beschermd. Profactys, gevestigd in Almere,
is een dynamische licentieorganisatie en opereert als onafhankelijke intermediair.
Door de snelle groei en aangescherpte visie voor de komende jaren zijn wij op zoek naar een

Manager Content & Licenties
Functiebeschrijving
- Het betreft een veelzijdige functie waarin je verantwoordelijk bent voor het initiëren, bezoeken
en actief onderhouden van contacten met uitgevers, omroeporganisaties, belangen- en
brancheorganisaties en resellers.
- Ook ben je verantwoordelijk voor het afsluiten van licentieovereenkomsten en het daarbij
behorende contractbeheer.
- Je adviseert mediabedrijven op het gebied van auteursrecht en houdt toezicht op de
overeengekomen uitkering van de omzet- of auteursrechtvergoeding aan rechthebbenden.
- Onderdeel van de functie is het opzetten van een social media strategie en externe communicatie
voor Profactys en de uitvoering daarvan.
- Ook het initiëren en in de markt zetten van nieuwe content exploitatiemodellen en
dienstenportfolio behoort tot deze functie.
- Je volgt actief de ontwikkelingen op het gebied van media, technologie en het auteursrecht.
- Het betreft zowel een binnen- als buitendienstfunctie.
Functie-eisen
Naar wie zijn we op zoek?

- Onze sterke voorkeur gaat uit naar kandidaten met een HBO/WO werk- en denkniveau, een
afgeronde opleiding bij voorkeur in een communicatie, commerciële, economische en/of
juridische richting. Heb je een andere opleiding afgerond maar inmiddels wel werkervaring
opgedaan in een van deze richtingen? Aarzel dan niet te solliciteren!
- Naast opleiding vragen we een relevante werkervaring.
- Heb jij ervaring met het leggen van nieuwe contacten, relatiebeheer en social media marketing?
Dan kom je in de buurt van onze perfecte kandidaat!
- Als je daarnaast kennis hebt van het auteursrecht, ervaring hebt met het in de markt zetten van
nieuwe producten/diensten dan heb je een extra streepje voor.
- Natuurlijk is het ook belangrijk dat je affiniteit hebt met de media-, communicatie,- en PRbranche.

- In deze functie is het belangrijk dat je communicatief zeer vaardig bent, een netwerker bent en
dat je zelfstandig aan de slag kunt.
- Staat resultaatgerichtheid, accuratesse en kwaliteit bij jou ook hoog in het vaandel? Dan
ontvangen wij graag je CV en motivatie.

Profactys
Profactys maakt als intermediair licentie afspraken met uitgevers, omroepen, journalisten en andere
rechthebbenden over het gebruik van content uit printmedia, online media en radio-, televisie- en
videofragmenten. Aan de andere kant verstrekt Profactys gebruikslicenties aan bedrijven die content
willen gebruiken voor mediamonitoring, PR-activiteiten, onderwijsdoeleinden en interne
bedrijfstoepassingen.
Wat wij bieden
- Je komt te werken in een klein team met een informele sfeer.
- De lijnen zijn kort en er is ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing.
- Het betreft een functie voor 32-40 uur per week.
- Contract voor bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband.
- De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
- Salaris op basis van kennis en ervaring.
- Een goede pensioenregeling.
- Vakgerelateerde opleidingsmogelijkheden.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar elise.oosterhof@profactys.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Elise Oosterhof via
elise.oosterhof@profactys.nl, 036-549 5555.
www.profactys.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

