STUDIO RUBA
IS OP ZOEK NAAR EEN KANTOORSTAGIAR(E)
OVER ONS

OP ZOEK NAAR

Studio Ruba is een boutique productiehuis
opgericht in 2019 door producenten
Maarten van der Ven en Layla Meijman.
Samen met een select groepje filmmakers
richten wij ons op het ontwikkelen en
produceren van cinematografische films,
creatieve documentaires en high-end series,
die wij met volle toewijding en met open
blik van begin tot eind begeleiden.

-

Bekijk ons werk op: https://studioruba.com

-

STAGE WERKZAAMHEDEN
Wij zoeken vanaf februari 2023 een fulltime
kantoor stagiair voor een minimum duur
van 5 maanden.
Je ondersteunt de producenten van Studio
Ruba bij de lopende projecten in
verschillende fases. Je zult verschillende
verantwoordelijkheden krijgen en de ruimte
om je talenten te ontwikkelen.
De volgende taken behoren o.a. tot jouw
functie:
- Dagelijkse kantoorwerkzaamheden en
productionele taken
- Ondersteuning bij het opmaken van
subsidieaanvragen
- Ondersteuning bij uitbreng en festival
strategie
- Ondersteuning bij de organisatie van
premières en viewings
- Meelezen van scripts en nieuwe projecten
- Ondersteuning bij PR en marketing
- Ondersteuning bij het up-to-date houden
van social media en de website

-

Iemand die een HBO/WO-opleiding
volgt op het gebied van
film/redactie/media
Iemand die geïnteresseerd is in het
gehele filmproductieproces; van
scenario-ontwikkeling tot productie,
promotie en publiciteit
Iemand die houdt van aanpakken en
meerdere ballen tegelijk in de lucht
kan houden
Iemand die assertief en
oplossingsgericht is
Iemand die communicatief- en sociaal
vaardig is
Iemand met liefde voor film
Iemand die kan werken met InDesign

-

Pré: je beschikt over een rijbewijs

-

-

-

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden je de kans om kennis te maken
met de verschillende fases van een
filmproductieproces binnen een leuke en
open werksfeer bij ons op kantoor (met een
geweldig uitzicht over het IJ). Je wordt
onderdeel van een klein team en komt in
contact met veel makers. Er is ruimte voor
ontwikkeling en verdieping in je eigen
leerdoelen en interesses. Je ontvangt een
marktconforme stagevergoeding.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met
motivatie en CV vóór maandag 19 december
2022 naar info@studioruba.com

