Productiestagiair gezocht voor ThisisVDO (HBO)
De spin in het web, jij bent het overzicht, jij zorgt ervoor dat alle processen soepel
verlopen en projecten op tijd af zijn. Jij bent onze productie-stagiair met een sterke
voorliefde voor videomaken. Je bent verantwoordelijk voor de pre-, productie en
post-productie. Alhoewel functies niet in beton zijn gegoten qua werkzaamheden, zijn
je kerntaken het voorbereiden van draaidagen (planningen en callsheets, contacten
betrokken personen, afstemmen crew, etc.), de producties leiden door te fungeren
als aanspreekpunt en zorgen voor begeleiding. Tijdens de post-productie zorg je
ervoor dat alles op tijd ingepland is (editor bijvoorbeeld) en dat de productie op tijd
wordt opgeleverd. Nogmaals, er is plek voor eigen initiatief en andere taken. We zijn
een jong, dynamisch team waar ruimte is om veel te leren. Ready? Let’s go.
Over ThisisVDO
ThisisVDO is een Creative Video Agency. Wij maken en distribueren videocontent,
maar nooit “zomaar”. Onze focus ligt op het doel, het gewenste resultaat.
Videomarketing with a personal touch. Creative & Performance Optimized!
Onze klanten zijn corporates en reclamebureaus. We zijn een team van creatieve
geesten, strategische koppen, gedreven marketeers en perfectionistische editors.
Allemaal even enthousiast als het aankomt op video.
ThisisVDO, dit is wie we zijn.
Wat zoeken we
- Je hebt HBO werk- en denkniveau (student uit derde / vierde jaar van een
media gerelateerde studie)
- Je kunt zelfstandig aan een project werken
- Je bent stressbestendig
- Je bent ondernemend en denkt proactief mee
- Je bent flexibel (geen 9-5 mentaliteit)
- Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 5 maanden
- In het bezit van een rijbewijs is een pre
Wat bieden we
- Een leerzame en afwisselende stage voor 40 uur in de week
- Je komt terecht bij een ambitieus, jong en groeiend team
- Je krijgt te maken met mooie klanten (van I amsterdam tot ENGIE maar ook
verschillende reclamebureaus)
- Je komt te werken op een inspirerende locatie met terras aan het water
- Je krijgt te maken met veel afwisseling
- Stagevergoeding van €350,- En natuurlijk hele gezellige collega’s en een goede lunch!
Reageren kan via Sollicitatie@thisisvdo.nl t.a.v. Menno Reenalda

