Is stage lopen bij Chiefs of Content iets voor jou?
Chiefs of Content is per februari 2019 op zoek naar een allround video stagiair.
Het gaat hierbij om een fulltime stage, voor een duur van minimaal 5 maanden.
Functieomschrijving
Ben jij onze gepassioneerde alleskunner op het gebied van video? Editing, productie assistentie en
camerawerk behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Dit doe je in samenwerking met een
hecht team.
Persoonsprofiel
Je bent een videofreak die zich staande weet te houden tussen een horde creatievelingen. Je houdt
van een uitdaging en de handjes uit de mouwen steken, zowel tijdens producties als op kantoor. Je
hebt een oog voor detail en weet goed om te gaan met het Adobe pakket en diverse soorten
camera’s.
Functievereisten
● Zelfstandig en eigen initiatief
● Spreekt en schrijft Nederlands en Engels
● Je komt representatief over op onze klanten, zowel telefonisch als in persoon
● Je kan omgaan met Apple producten, Google Apps en Spreadsheets
● Je bent in het bezit van een rijbewijs
● Affiniteit met evenementen en media
● Je woont in directe omgeving van Utrecht, of je bent bereid hier te gaan wonen
● Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende en zeer leerzame stage in een tof en dynamisch team. Met een diversiteit aan
producties bieden we je een uitgebreide werkervaring en leer je de kneepjes van het vak.
Organisatie profiel
Chiefs of Content ontwikkelt en maakt visuele content voor de zakelijke markt. Wij denken in
branding en praktische toepasbaarheid om communicatiedoelen te behalen. Je ontmoet een
informele werksfeer waarin er aandacht is voor de klant, het product en het team. Werken totdat
het product klaar en de klant tevreden is, is de standaard. Het dagelijkse team bestaat uit 6
personen, daarnaast werken we met een flexibele schil van ca. 20 personen.
Voor meer informatie of een sollicitatie, mail je motivatie en CV naar anke@chiefsofcontent.nl
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