VACATURE: JUNIOR EDITOR & ALLROUND VIDEOMAKER
OPROEPBASIS
Rawframes is op zoek naar een junior editor en videomaker die samen creatieve video’s
voor toffe bedrijven wilt maken. We hebben onder andere gewerkt aan video’s voor:
KPN, Denon, Sugar Rush, Adidas, NS, Facebook, Aperol, PostNL, Walibi, Microsoft, Plus, HvA &
meer.
Locatie:
Amsterdam. 10 minuten vanaf station Amsterdam Amstel met het OV.
3 minuten vanaf de A10 met de auto.
Over Rawframes:
Wij zijn gespecialiseerd in de edit maar vinden het ook erg leuk om te filmen en producties
van A-Z te realiseren. We werken onder andere aan recruitmentvideo’s, bedrijfsfilms,
fashionvideo’s en commercials. Daarnaast worden de eerste stappen richting
documentaires gezet.
Periode:
De gewenste startdatum is in overleg. Het gaat hier om een contract op basis van oproep,
voor bepaalde tijd. Kans op een full-time contract na afronden van je studie.
Functie eisen / profiel:
Je bent een creatieveling en weet dat over te brengen in video’s. Je werkt goed samen
maar bent ook zelfstandig. Je bent leergierig, muzikaal en technisch aangelegd.
Als junior editor werk je op oproepbasis en ondersteun je ons bij edits of doe je volledige
producties. Daarnaast vind je het ook leuk om mee te helpen op de set en krijg je bij ons de
kans om te filmen, scripts te schrijven en concepten te bedenken.
-

Je hebt, of volgt minimaal een MBO-opleiding

-

Editen van video’s heb je al onder de knie

-

Filmen vind je leuk en wil je graag meer over leren

-

Werken in de Adobe suite is niets nieuws voor je, Premiere Pro is je beste vriend

-

Je spreekt en schrijft zowel Nederlands als Engels

-

Flexibel zijn past bij je, last-minute deadlines zijn jouw ding en sporadisch in het
weekend of in de avond werken is geen probleem

-

Initiatief nemen en met ideeën komen past bij je

Wat bieden wij:
-

Een informele werkplek bij ons op kantoor met een groot bureau, Mac & lunch

-

Vrijheid om jezelf te ontwikkelen en ondersteuning hierin

-

Onderdeel zijn van een klein bedrijf en kans op veel verantwoordelijkheden

-

1 op 1 samenwerking met de eigenaar

-

Marktconform uurloon, vakantiegeld & eventuele reiskosten vergoeding

-

Kans op een full-time contract na het afronden van je studie

