Bij streamstudio.nl werken we dagelijks met enorm veel plezier aan unieke video content en online
zakelijke evenementen vanuit onze greenscreen studio in Loosdrecht en op locatie. We zijn
gespecialiseerd in branded video content (en branded podcast) veelal vanuit virtuele studio’s. We
groeien gestaag en we zijn op zoek naar een nieuwe fulltime collega die het team komt versterken.
Allround AV medewerker
Voor deze functie zoeken wij een collega met een passie voor AV. Technieken zoals; greenscreen, licht,
camera en audio zijn je niet vreemd. Er is voldoende ruimte om jouw eigen kwaliteiten (verder) te
ontwikkelen.
Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt enige ervaring in in de AV branche of een absolute passie voor AV
Je hebt de AV opleiding afgerond of je hebt de kennis en een grote drang om de AV sector aan
de slag te willen
Je functioneert zowel in teamverband als zelfstandig
Je hebt een exibele werkhouding (geen 9 tot 5 mentaliteit)
Je bent fulltime beschikbaar (minimaal 32 uur)
Kennis van Premiere, Vmix, NDI en Unreal engine zijn een pre of je wilt dolgraag leren om met
deze programma’s te werken
Minimaal Rijbewijs B

Taken
Je denkt mee over de inhoud van producties. Je gaat kleine en grote virtuele studio producties
voorbereiden, opbouwen netunen en zelf schakelen zodra je daar toe in staat bent. Je produceert en/
of draagt bij aan de aftermovie van een productie en de social media plaatsingen van streamstudio.nl.
Herken jij jezelf in bovenstaande functie? Stuur dan je CV en motivatie naar de founder van
streamstudio.nl Rolf Trijber.
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Rolf Trijber op nummer 06 - 251772389
Soort dienstverband: 32 of 40 uur per week
Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring
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Voor meer informatie en onze showreel ga naar https://www.streamstudio.nl/

