Vacature: Mediavormgeving of AVproductie (specialist)
Soort Bedrijf

Stichting Media

Organisatie
omschrijving

Een allround media stichting en tevens een leer-werkomgeving,
welke gevestigd is op Bonaire, Caribisch Nederland. Zij bieden onder
andere cursussen en workshops aan met name voor jongeren en
voeren (commerciële) opdrachten uit voor overheden en bedrijven.
De stichting heeft sinds kort ook een eigen TVkanaal opgezet zowel
via de kabel als online. Momenteel zijn ze druk bezig daarvoor
diverse programma’s zoals talkshows en actualiteitsprogramma’s te
produceren. Het karakter van de producties is zeer divers. Van
televisieprogramma's tot bedrijfsfilms en van voorlichtingsfilms tot
registraties. Naast traditionele media richten zij zich ook op online
medi;, zoals vloggen, social media, online branding en websites.
Maatschappelijke betrokkenheid en het menselijke verhaal zijn dé
inhoudelijke kenmerken van hun producties. Daarbij streven ze naar
de perfecte afstemming tussen onderwerp en vorm. De vertaling van
de boodschap van de klant of programmamaker naar een sterke en
overtuigende audiovisuele communicatievorm is waar alles om
draait. Om hun team te versterken zijn ze voor de periodes februari
2018 tot zomervakantie 2018 en september 2018 tot februari 2019 op
zoek naar Stagiaires.

Opleidingsniveau stagiaire
Stagiaires MBO4: Mediavormgeving of AV-productie (specialist) 3e of 4e jaar

Profiel stagiaire

Voor deze stage is het nodig dat je:
• Een autonome werkhouding hebt met eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel
• Feedback bestendig bent
• Buitengewone interesse voor culturen en een groot aanpassingsvermogen daarin hebt
• Veelzijdige ontwikkeling en interesses hebt
• Streeft naar maximale kwaliteit
Vereiste vaardigheden en kennis:
• Ruime vaardigheid in de applicaties: Adobe Premiere Pro en Adobe Photoshop
• Vaardigheid in: Adobe After Effects, Adobe Illustrator en Adobe Audition.
• Kennis over WordPress is een aanbeveling
• kennis en ervaring in camera- en geluidsopnames

Voor hoeveel dagen per week ?
5

Wat biedt het bedrijf?
Als jonge organisatie is de stichting nog groeiende en staat dan ook open voor jouw input en
ideeën. Je bent een volwaardig teamlid en denk je mee over de producties, de aanpak en
concepten. Je zult in alle productiefacetten begeleid worden en daar waar nodig gestuurd.
Je krijgt coaching van ervaren professionals uit het multimedia beroepenveld, met een zeer
ruime onderwijsachtergrond en in het bezit van een lesbevoegdheid. Als beginnende
organisatie zijn wij niet instaat om een vaste stagevergoeding te betalen, maar waar
mogelijk betalen we bij het meewerken aan commerciële producties een uurvergoeding.
Uiteraard is er genoeg vrije tijd, waar je van het tropische eilandleven kunt genieten. Naast
zonaanbidders is Bonaire ook een ideale plek voor (water)sportliefhebbers, zoals duiken/
snorkelen, wind- en kitesurfen, wake boarden etc. en voor natuur/rustliefhebbers.

