Stage vacature
DYNAMO ZOEKT STAGIAIR(E) AV SPECIALIST
MBO/HBO Niveau
Wie zijn wij?
Dynamo is een creatief platform voor jong (nog te ontdekken) talent. Het scala aan activiteiten/evenementen is
enorm breed. Dit loopt uiteen van Rock, Dance, Urban, Sport tot jongeren aan het werk krijgen. Het ontwikkelen
van jouw talenten staat bij ons voorop, waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen
aan je toekomst. En daarmee natuurlijk ook aan de toekomst van Eindhoven. Kortom heb jij altijd al willen weten
hoe het is om in een dynamische culturele organisatie te werken? Dan is Dynamo de plek voor jou!
Om een beeld te krijgen van de activiteiten en evenementen die we organiseren zie onderstaande links:
https://www.youtube.com/Dynamoehv
http://youtu.be/wMnN8Qe29dA http://www.dynamo-eindhoven.nl
www.emoves.nl
Wat ga je doen?
Per september 2018 ga je bij ons midden in het centrum van Eindhoven aan de slag als AV stagiaire op de
communicatie afdeling van Dynamo. Het betreft een fulltime of parttime stage, waarbij de uren flexibel zijn in te delen.
Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit!
De volgende taken ga je uitvoeren:
- Communiceren met de opdrachtgever
- Plannen van de filmproducties
- Maken van aftermovies, documentaires, moodfilmpjes, promo’s vloggen etc…
- Het spotten van het materiaal
- Het monteren en afwerken van de filmpjes
Wat bieden wij jou:
- Een stageplek op de communicatieafdeling van Dynamo;
- Dynamische leer- en werkomgeving;
- Helpen we je verder met je passie te ontwikkelen;
- Alle ruimte voor zelfstandigheid en het inbrengen van jouw ideeën en creativiteit;
- Gratis deelname aan/toegang tot activiteiten, concerten, workshops, lessen;
- Gratis gebruik van alle faciliteiten binnen Dynamo (fitness, ruimtes, kennis etc.);
- Groot netwerk binnen Eindhoven en regio.
- Dynamische leer- en werkomgeving
Geïnteresseerd?
Vanaf september 2018 zin er weer 2 stageplekken vrij op de communicatieafdeling van Dynamo. Heb jij zin om een
leuke, uitdagende en afwisselende stageperiode aan te gaan? Stuur dan een e-mail met sollicitatiebrief en cv naar
Mark de Weijer, m.d.weijer@dynamo-eindhoven.nl Regisseur Dynamo Eindhoven.

