AUDIOVISUEEL
STAGIAIR(E)
NAARDEN | MBO/HBO | 0 - 2 JAAR | 32 - 40 UUR
Light, camera, action! Heb jij affiniteit met het filmen en monteren van
audio- en videomateriaal? Ben jij die ene creatieveling die zo een briljant
filmconcept uit zijn of haar mouw schudt? Verander jij een paar uur
beeldmateriaal met wat handig editwerk in een spetterende video? Dan
hebben wij per september de stageplek die jij zoekt!

Wat ga je doen als Audiovisueel Stagiair(e)?
Filmen, monteren, publiceren, video’s maken van A tot Z, dat is waar jij je
mee bezig gaat houden en waar je ons over adviseert. Je helpt bij het
gehele proces, van script tot presentatie en van ruwe beelden tot het
eindproduct. Hierbij zijn jouw creativiteit en ideeën heel belangrijk.
Daarnaast ga je samen met de Content Creator en Content Marketeer aan
de slag om nieuwe ideeën te bedenken voor op onze social mediakanalen.
Met jouw creativiteit help jij ons marketingteam aan mooie nieuwe videoen fotocontent.
Als Audiovisueel Stagiair(e):
•

Creëer jij content in de vorm van video- en fotomateriaal voor op
social media, in de nieuwsbrieven en voor offline marketinguitingen;

•

Ondersteun je tijdens de opnames van interviews (licht/geluid en/of
filmen);

•

Denk je mee over nieuwe video- en fotoformats;

•

Ondersteun je events die wij organiseren. Denk hierbij aan het maken
foto’s en/of videomateriaal tijdens uitjes naar bijvoorbeeld Walibi. Een
voorbeeld van wat jij dan voor ons kan maken is onderstaande video.

Wie zoeken wij?
Momenteel volg je een studie richting mediavormgeving/audiovisueel en zit
je in het derde of vierde jaar. Verder ben jij iemand met veel energie, een
positieve instelling, eigen initiatief en een flinke dosis creativiteit. Jij brengt
jouw kennis en ervaring mee op het gebied van filmen, editen en
fotograferen. Bovendien vind je het leuk om mee te denken over nieuwe
concepten en scripts.
Verder:
• Zit je in het derde of vierde jaar van je opleiding (richting
mediavormgeving/audiovisueel);
• Heb je kennis van bestandsformaten als MOV en MP4;
•
•

Ben je bekend met Premiere Pro, Photoshop, Illustrator en eventueel
After Effects;
Heb je goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat bieden wij?
Wil je een stage waarbij je wordt uitgedaagd en de vrijheid krijgt om eigen
initiatief te tonen? Wij hebben voldoende uitdagingen in huis om iedere dag
afwisselend te maken! Bovendien ga je samenwerken met enthousiaste en
gedreven collega’s en is er de mogelijkheid om wekelijks mee te sporten
met onze bootcamp!
Daarnaast bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Uitdagende stage waarbij je veel kennis en ervaring kunt opdoen;
Leuke uitjes die jij op beeld mag vastleggen;
Tof, jong en gezellig team;
Super lekkere lunch die je dagelijks zelf samenstelt;
Tijd voor persoonlijke ontwikkeling;
Marktconforme stagevergoeding.

