Stage AV bij Vunzige Deuntjes [35 uur]
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? En wil jij met jouw talenten een bijdrage leveren aan de creatieve kant van de leukste feestjes
en festivals van Nederland? Dan zoeken wij jou!
Als Stagiair(e) AV:
Ben je verantwoordelijk voor het filmen en editen van verschillende video’s
voor onze clubedities en festivals. Denk hierbij aan aftermovies, filmen met artiesten en
het schieten van korte promomotievideo’s.
Houd je je bezig met het bedenken van de content voor deze video’s en zorg
je ervoor dat de uitvoering vlekkeloos verloopt.
Krijg je veel creatieve vrijheid.
Heb je toegang tot de leukste feestjes en festivals in Nederland.
Kom je terecht in een super gezellig team én mag je elke dag genieten van een
heerlijke lunch op kantoor! ;-)

Het bedrijf: VD Events
VD Events is het moederbedrijf van Vunzige Deuntjes. Na evenementen in 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. Ook is VD events (mede)eigenaar van verschillende festivals zoals By The Creek, Parels van de Stad en
natuurlijk Vunzige Deuntjes Festival. Daarnaast zijn er dit jaar 9 (!) nieuwe festivals gelanceerd; o.a. Lente Circus, Wildebras en
Zomervreugde. VD Events hanteert de kernwaarden interactiviteit, euforie, diversiteit en toegankelijkheid voor alle betrokken
partijen, onze clubavonden en festivals. Dit ziet het bedrijf als sleutel tot succes en biedt houvast voor zowel de sfeer binnen de
organisatie als op alle evenementen.

WAT WIJ VRAGEN:

WAT WIJ BIEDEN:

Affiniteit met Vunzige Deuntjes.

Een uitdagende stage, geen dag is hetzelfde.

Je werkt zelfstandig, maar bent ook een teamplayer.

Een groot creatief netwerk.

Je bent leergierig en werkt nauwkeurig.

Betrokken collega’s, partners en
misschien zelfs nieuwe vrienden.

Je hebt een creatieve geest.
Je bent een pro in filmen en editen.

De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.

Beheersing van Adobe Premiere Pro,
After Effects en vergelijkbare programma’s.

Een functie voor min. 35u p/w.

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Stageperiode van 1 augustus 2019 t/m
28 februari 2020.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Een vergoeding van € 250,- euro per maand.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV vóór maandag 22 april naar laura@vunzigedeuntjes.nl en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek!
Let op: het betreft hier geen afstudeerstage, deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

