Stageopdracht video content (film
en/of animatie) maken voor
ingenieursbureau duurzame energie.

Omschrijving
De opdracht is: één of meerdere korte bedrijfsfilmpjes en enkele filmpjes over
onze producten&diensten ontwikkelen. We zullen deze fimpjes gebruiken op
onze website, social media, evenement etc.
Hierbij is het de bedoeling dat je deze zelfstandig filmt en/of animeert,
regisseert, produceert en edit. Je krijgt dus de kans om van A tot Z de regie te
voeren, met als doel om deze uitingen straks echt te gebruiken. Daarnaast is
het nadrukkelijk de bedoeling dat je meedenkt over de inhoud en creatieve
vormgeving. We willen graag zakelijk maar zeker ook opvallend en origineel
materiaal, dus we zoeken iemand die zowel technisch als creatief is.
Je zult stage lopen voor de communicatiemanager. Je kunt vanuit huis
werken. Je zult zelfstandig aan het werk gaan met regelmatige afstemming
per telefoon, email of meetings met de communicatiemanager.
Aanvang: z.s.m.
Over ees Holland
Wij zijn een onafhankelijk ingenieursbureau en besparen energie. Klanten
benaderen ons omdat ze duurzaam en besparend met energie willen
omgaan en hierbij ondersteuning nodig hebben. Onze klanten komen zowel
uit de private als publieke sector. Wij hebben hen succesvol ondersteund bij
het vinden van vernieuwende en energiebesparende oplossingen.
Vernieuwing betekent voor ons dat we technieken van deze tijd gebruiken
en dat we ze zo inrichten dat het precies bij de wensen van de klant past.
Wat bieden wij:
Een inspirerende omgeving waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid

krijgt
Een unieke mogelijkheid om je portfolio op te bouwen (of uit te bouwen)
Wat vragen wij:
Een kandidaat met HBO werk- en denkniveau
Een kandidaat die out of the box denkt en acteert
Een kandidaat die zelfstandig en initiatiefrijk is
Een kandidaat die het beste uit zichzelf wil halen
Neem contact op met Fabienne Heidemann op f.heidemann@eesholland.nl of op
+31 6 41542763.

