Stage AV bij Vunzige Deuntjes [35 uur p/w]
Heb jij altijd iets aan te merken op de aftermovies van festivals? Sta jij bekend om het maken van
legendarische filmpjes en weet jij wat onze doelgroep aanspreekt? Schuilt er daarnaast een regisseur in jou en
heb jij een passie voor filmen? Super! Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als stagiair AV-producties bij VD Events ben jij verantwoordelijk voor het filmen en editen van verschillende
promotiefilmpjes voor events van Vunzige Deuntjes, By The Creek, Parels van de Stad en andere concepten. Jij
houdt je bezig met het bedenken van de content voor deze filmpjes en zorgt ervoor dat de uitvoering
vlekkeloos verloopt. Zowel het grafische als het technische gedeelte komt aan bod aangezien jij
verantwoordelijk bent voor het bedenken van het concept, het filmen, editen en tot slot het eindresultaat.

Kort samengevat betekent dit voor jou:
●

Diverse filmopdrachten, van aftermovies, tot filmen met artiesten, tot het schieten van korte promo
filmpjes.

●

Uitbreiding van je professionele netwerk en portfolio.

●

Produceren van filmpjes van A tot en met Z met veel creatieve vrijheid.

●

De kans op een van de tofste stages bij een van de grootste evenementenorganisaties van Nederland.

●

Toegang tot de gezelligste feestjes en festivals in Nederland.

●

Last but not least een heerlijke lunch!

Het bedrijf: VD Events
VD Events is het moederbedrijf van Vunzige Deuntjes. Na evenementen in de Bitterzoet en Paradiso is Vunzige
Deuntjes inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van ons land, met jaarlijks 100+
evenementen verdeeld over ruim 25 steden en jaarlijks 70.000+ bezoekers. VD Events is tevens mede-eigenaar
van het festival By The Creek en Parels van de Stad en organisator van het Vunzige Deuntjes Festival.

Wat wij vragen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Affiniteit met Vunzige Deuntjes.
Je werkt zelfstandig, maar bent ook een
team player.
Je bent leergierig en werkt nauwkeurig.
Je hebt een creatieve geest.
Je bent een pro in filmen en editen.
Beheersing van Premiere Pro, After Effects
en vergelijkbare programma’s.
Minimaal HBO werk en denkniveau.
Uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

Wat wij bieden:
●
●
●
●
●
●
●

Een uitdagende stage.
Een groot creatief netwerk.
Betrokken collega’s, partners en misschien
zelfs nieuwe vrienden.
De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.
Een functie voor 35u p/w.
Stageperiode per direct
Een vergoeding van € 150,- euro per
maand.

Geïnteresseerd?
Stuur dan vóór maandag 10 december jouw CV onder begeleiding van een overtuigende motivatiebrief naar
Laura Iqbal – laura@vunzigedeuntjes.nl.
Let op: het betreft hier geen afstudeerstage, deze worden dan ook niet in behandeling genomen.
.

