
                                                                
 

AV 

Ben jij het nieuwe multimedia-wonder? De beeldhouwer die we zoeken? Horen jouw edits en animaties al lang 

en breed op het witte doek? Look no further: bij ons zijn is alles wat je wil!  

 

Als stagiair(e) AV: 

- Denk jij mee over nieuwe video content voor onze kanalen. 

- Draai jij korte aanvullende video's voor meerdere doeleinden.  

- Edit jij alle videocontent voor onze sociale kanalen. 

- Ondersteun jij de editors van animaties en de 'reguliere' beelden.  

- Maak jij thumbs, posters, afbeeldingen etc. 

- Creëer jij nieuwe concepten en content voor wat er geschoten moet worden.  

- Krijg je alle ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te komen, die je vervolgens ook echt mag gaan uitwerken.  

- Heb je een proactieve, flexibele houding, durf je initiatief te nemen en ben je niet bang om een project met 

beide handen aan te grijpen.  

- Schrik je niet terug voor wat serieuze verantwoordelijkheid. Niks koffie halen dus! 

- Kom je terecht op het gezelligste kantoor van Amsterdam, waar er iedere dag een uitgebreide lunch op je staat 

te wachten.  

- Is er altijd ruimte om wat vrienden mee te nemen naar een event.   

 

Beetje bij beetje gaan we weer terug naar de ‘normale’ situatie, waarin we gewoon weer kunnen doen wat we het 

liefst doen: mooie evenementen organiseren. Echter zijn het nog altijd rare tijden, en zijn we genoodzaakt om 

ons te houden aan geldende maatregelen vanuit de overheid. Het zou dan ook kunnen dat je takenpakket iets 

afwijkt van wat hierboven beschreven staat.  

 

Jij:  

- Hebt een uitstekende kennis van Adobe Premiere, Photoshop en After Effects en/of Apple motion. 

- Hebt onze kernwaarden in je bloed zitten. We zijn een betrokken organisatie die staat voor diversiteit 

en toegankelijkheid, en verwachten een zelfde soort mindstate van jou.  

- Kan goed alleen werken, maar houdt ook van samenwerken in een team 

- Hebt geen enkel probleem met deadlines.  

- Hebt een groot creatief brein. 

- Bent georganiseerd en stressbestendig, en kan omgaan met meerdere opdrachten tegelijkertijd. 

- Bent het liefst in het bezit van rijbewijs B, maar dit is geen vereiste.  

 

Wij: 

- Bieden een uitdagende stage: vooral in deze tijden is geen dag hetzelfde! 

- Geven je de kans om een groot creatief netwerk op te bouwen, waar je ook in je verdere carrière wat 

aan kan hebben.  

- Ontvangen je met open armen in de Vunzige Deuntjes-familie, waar je ook na je stage altijd welkom 

bent.   

- Pushen jou om je ideeën te ontwikkelen en te verwezenlijken. 

- Bieden een stageperiode van 1 februari 2022 tot 31 augustus 2022. 

  

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie en CV naar info@vunzigedeuntjes.nl en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek!   

 

 

   

 


