VACATURE STAGIAIR DIGITAL STORYTELLING
voor periode vanaf september 2017
Over de organisatie:
Zoek jij een uitdagende en creatieve stage in een hands-on werkomgeving? Dan ben jij bij
VERTOV aan het juiste adres.
VERTOV is een jong creatief bureau, gespecialiseerd in digital storytelling, en is tevens
aangesloten bij Coebergh Communicatie & PR, een van de toonaangevende PR-bureaus van
Nederland. Samen streven zij ernaar een bijdrage te leveren aan de positionering en branding van
organisaties, merken, producten en personen. VERTOV verrijkt het werk van marketeers, PR en
social media professionals. Het vertellen van een verhaal is iets wat al eeuwen wordt gedaan,
maar het digitale aspect creëert nieuwe mogelijkheden.
VERTOV bedenkt en produceert televisieprogramma’s, films, commercials, online films en social
media campagnes.
De specifieke opdracht:
Ben je creatief en vingervlug in digitale media, heb je een oog voor (online) design, ben je bereid
hard te werken en de handen uit de mouwen te steken? Solliciteer dan naar onze stageplek digital
storytelling. Als stagiair ondersteun je de creative director van VERTOV, word je actief betrokken
bij het (creatieve) productieproces en kan je ervaring op doen op filmsets, postproductie workflows
en PR events. Werkzaamheden worden ingevuld naar gelang jouw kennis en ervaring, maar we
verwachten wel voldoende affiniteit om deels zelfstandig aan de slag te kunnen met ontwerp/
creatie voor online campagnes, graphics voor video en/of presentaties en content beheer voor
diverse social media accounts.
Wij gaan er daarbij vanuit dat jij ook praktisch en organisatorisch kan bijspringen bij lopende
projecten en klanten op representatieve wijze te woord kan staan. Wij zoeken een zeer
gemotiveerde student die zich niet uit het veld laat slaan, een collegiale, positieve instelling heeft
en een brede algemene ontwikkeling. VERTOV is een dynamisch bedrijf in startup fase, dus je
krijgt veel vrijheid en er wordt veel van je eigen initiatief en creativiteit gevraagd.
Faciliteiten die de student ter beschikking staan:
* PC
* Werkplek
Stagevergoeding:
€ 300 per maand
Contactgegevens:
VERTOV
Leidsegracht 38-40
1016 CM Amsterdam
www.vertov.com
t 020 717 88 50
e sollicitatie@vertov.com

