
Wij zijn op zoek naar een:

AV-knaller!
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Wil jij een energieke club met
enorme ambities op het gebied
van e-training helpen groeien?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij Bodel Campus staan wij bekend om de leuke 
e-trainingen welke wij met fun specifiek ontwikkelen 
voor het bedrijfsleven. Wij staan aan de beginfase van de 
ontwikkeling van webinars, animaties, instructiefilmpjes 
enz. Een leuke stageplek waar je zelf volop aan de slag 
kunt met je eigen leuke creatieve ideeën. Niets is ons te 
gek.

Uiteraard krijg je goede begeleiding van mensen met
veel ervaring. Maar ook sparren met jonge mensen die 
zelf bij diverse marketingbureaus en grote productie-
huizen hebben gewerkt behoort uiteraard tot de 
mogelijkheden. Dus ben jij de persoon die het leuk vindt 
om een gave bedrijfsfilm te maken, dat gave informatieve 
vlogconcept te ontwikkelen of de training webinars net 
weer anders neer te zetten dan komen wij graag met jou 
in contact. Lees dan snel verder!

Is “fun” je middle name en ben je gek op het maken van 
te gekke content. Neem je graag zelf initiatief en spar je 
graag met collega’s over net dat ene gave concept.  Heb je 
daarnaast ook nog een vlotte babbel en ga je geen uitdaging 
uit de weg, dan ben jij degene die wij zoeken! Er is ruimte 
om direct te starten:).

Interesse?
Stuur een motivatie uiteraard met filmpje naar Kim 
(kvdloo@bodel.nl).
En vragen mag je uiteraard altijd stellen (06-27838694). 

Dit vragen we van jou
• Je krijgt energie van editten en kan uit de voeten
 met Adobe Premiere Pro en Adobe After Effects
• Je kan goed overweg met een camera en hebt
 basiskennis van licht en geluid
• Kennis van Adobe Audition, Adobe Illustrator
 & Photoshop is een pré
• Je hebt een goede beheersing van Microsoft Office
• Je hebt een professionele houding en bent
 flexibel ingesteld

Dit krijg je van ons
• Een leuke stage in een kleine, snel groeiende
 organisatie
• Een enthousiast team dat op informele en
 professionele manier samenwerkt
• Veel ruimte voor eigen inbreng
• Een bijpassende vergoeding
• Gezellige (online) borrels met nog gezelligere
 collega’s! Building

skills

Met een klein team e-trainingen 
maken en er veel mensen van
laten genieten

Doe je mee?


