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Stagiair editing & video-contentproductie We Wander gezocht!
Wij zijn op zoek naar een editing/productie stagiair die ons kan ondersteunen bij de
filmprojecten die wij uitvoeren voor een breed scala aan opdrachtgevers. De focus ligt in
eerste instantie op editing.
Bij We Wander richten we ons op bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de
maatschappij en de wereld van morgen. We werken graag voor de zorg, het onderwijs,
kunst & cultuurinstellingen en duurzaamheidsorganisaties. Daar ligt ons hart en met
film kunnen we hun doelen ondersteunen.
www.wewander.nl
Locatie

Utrecht
Omschrijving

- je communiceert open en op tijd
- je voelt je verantwoordelijk en gaat serieus om met de afspraken die je maakt
- je wilt leren over de wereld van video-content en filmproductie
- je wilt storytelling skills ontwikkelen
- je beheerst minstens de basis van Adobe Premiere Pro (editing), en Office-programma’s
of vergelijkbare programma’s. Beheersing van meer programma’s uit de Adobe CC suite
is een pre.
Functie

- editing van video content
- productie werkzaamheden en ondersteuning bij het produceren van video-projecten
voor onze klanten
- creatief meedenken in concept-fase
- ondersteuning op draaidagen; productie, geluid
- algemene kantoorwerkzaamheden
Wat bieden wij

- Een uitdagende stage
- We nemen je mee in onze wereld van videoproductie en geven je tijdens het werk aan
de lopende band storytelling lessen, dus wel opletten he ;)
- Werkervaring in de videoproductie wereld
- Eigen taken, verantwoordelijkheid en ruimte om echt deel uit te maken van het team.
- Een mooie werkplek in de Vechtclub XL in Utrecht
Nog één ding over We Wander

Julian Breen
+31 (0)6 497 125 96
Lotte Stalman
+31 (0)6 339 842 11

We komen zelf uit de media&cultuur wetenschappen. Wij zijn in de basis: Julian en Lotte.
Om ons heen hebben we fijne mensen uit verschillende disciplines met wie we
samenwerken. We hebben een heerlijk kantoor van ca 50m2 in de Vechtclub. We doen
dit nu 6 jaar en hebben zo ongeveer alles wel meegemaakt, of in elk geval voelt dat zo.
Een van de belangrijkste dingen voor ons is misschien wel dat je net zo graag als ons
gewoon jezelf wilt zijn hier. Gewoon kan binnenkomen zoals je je voelt. Maar
tegelijkertijd ook veel zin hebt om aan de slag te gaan. Samen met ons, in gesprek, je durft
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te laten zien en horen. Zodat we samen mooie dingen kunnen maken, wij van jou op aan
kunnen zodat we onze kern kunnen laten groeien en jou tegelijkertijd oprecht wat mooie
skills kunnen leren.
Periode

Per september ongeveer.
3-6 maanden, in overleg.
Aantal dagen in de week: 3 of 4, in overleg.
Reageren / meer informatie

Stuur een e-mail met je CV en motivatie naar post@wewander.nl

We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Julian Breen
+31 (0)6 497 125 96
Lotte Stalman
+31 (0)6 339 842 11
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