Stagevacature
Ben jij creatief, enthousiast en een aanpakker? Denk je niet in problemen, maar in oplossingen? En wil
je alles leren over het produceren van creatieve videocontent? Dan is NetwerkZes voor jou de
perfecte stageplek. Bij ons word je betrokken bij het volledige content-proces, van
conceptontwikkeling tot oplevering. Alles mag en kún je bij ons leren.

Titel stage
Creatieve en enthousiaste stagiair Online Videocontent (redactie/productie)

Opleidingsniveau
HBO/WO

Bij
NetwerkZes
Softwareweg 4c
3821BP Amersfoort
https://www.netwerkzes.nl/

Vanaf
In overleg

Duur
In overleg

Uren per week
40

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatief en inhoudelijk meedenken bij de projecten
Scriptvoorstellen en internetteksten schrijven
Promo’s en banners voor social media maken
Callsheets maken voor opnamen
Props maken/verzamelen
Assisteren op locatie tijdens draaidagen
Productietaken zoals muziekgegevens registreren, quitclaims verzorgen
Spotten en voormontages maken in Avid

Profiel
•
•
•
•
•

HBO of WO denk- en werkniveau
Schrijfervaring is een pré
Photoshop ervaring is een pré
Geen 9 tot 5 mentaliteit
In bezit van rijbewijs B
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Wie ben jij
Jij snapt dat er veel komt kijken bij het maken van online (video)content en daar wil je álles over leren.
Mooi zo! Want bij NetwerkZes mag je alle facetten van het vak meemaken en je er nog mee bemoeien
ook.
Je bent nieuwsgierig en initiatiefrijk. Als wij een (klant)vraag aan jou voorleggen, duik je in het
onderwerp, verzamel je nuttige informatie en durf je hiervoor de telefoon te pakken. Met jouw
creativiteit kan je vervolgens je ideeën en bevindingen overtuigend presenteren.
Je bent visueel ingesteld en communicatief sterk. Daardoor weet je hoe je een onderwerp kan
vertalen naar video en pak je als het kan graag zelf de camera. Superleuk dat je je eigen creatie daarna
kan terugzien tijdens het spotten in één van onze eigen montageruimtes én het eindresultaat bij de
klant online ziet staan.
Kan je daarnaast ook nog eens punctueel en georganiseerd werken, weet je prioriteiten te stellen en
zit je 24/7 op social media? Dan ben jij onze droom-stagiair!

Afstudeeropdracht mogelijk
In overleg

Sollicitatiegesprekken vinden plaats
In overleg

Wie zijn wij
Wij zijn een full-service content bureau en maken creatieve content die raakt, inspireert en activeert.
Onze klanten bevinden zich in het bedrijfsleven (Centraal Beheer, Achmea), onderwijsinstellingen
(Aventus, TU-Delft), de non-profit sector (Hartstichting, Kadaster) en brancheverenigingen (VHG, STL).
Daarvoor ontwikkelen wij content strategieën, online campagnes, branded content, bedrijfsvoorlichtingsfilms en commercials. Deze content maken we beschikbaar voor social media en alle
andere moderne communicatiekanalen.
Wij zijn op zoek naar een allround stagiair die van aanpakken weet, creatief en oplossingsgericht is en
natuurlijk zijn of haar eigen verantwoordelijkheid durft te nemen. Gaat dit over jou en/ of heb je
vragen? Bel of mail NetwerkZes en vraag naar Fabian.

Stagevergoeding
In overleg

Reageren naar
Fabian Ruitenberg
info@netwerk6.nl
033-7110660
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