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AUDIOVISUEEL
STAGIAIR(E)

WIJ ZOEKEN EEN



BEDRIJFSPROFIEL

FUNCTIEOMSCHRIJVING

FUNCTIE-EISEN

PERIODE

CONTACTINFORMATIE

Wil jij deze functie graag bij ons komen vervullen? Stuur je cv en motivatie dan naar info@drwooow.com. 

Produceren van top kwaliteit beeldmateriaal en videoproducties 

MBO/HBO opleiding

Personal branding van artiesten

Goede commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden

Bij voorkeur: beschikt over eigen camera(’s)

Conceptmatig handelen

Affiniteit met artiesten, entertainment en sport Ervaring met het schieten en bewerken van video’s

Thuis en creatief in conceptontwikkeling

Stressbestendig

Vereist: beschikt over eigen laptop

Een flexibele en proactieve instelling 

Fulltime beschikbaar

Weet jij alle ins en outs van video's opnemen en bewerken? Ben jij creatief en weet jij altijd hoe je een verhaal goed 
moet overbrengen? Zoek je naar een leuke, maar ook uitdagende stageplek? Dan ben je bij Dr. WOOOW! aan het 
juiste adres. Wij zijn voor  de  periode  aug / sep  2021 - feb  2022 op  zoek naar een  veelzijdige  stagiair(e)  
camerawerk en video editing. In deze functie worden vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gecombi-
neerd met een informele werksfeer.

Als stagiair(e) camerawerk en video editing werk je samen met de absolute nationale top binnen de (sport en) 
entertainment wereld. In teamverband zal je verschillende projecten op pakken, maar je zal ook zeker veel 
zelfstandige projecten op je bord krijgen. Je kan bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van video en branding 
concepten (youtube, facebook, instagram etc.). Daarnaast willen we graag dat je mee denkt over marketing en 
artiestenmanagement.

Door jouw veelzijdigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en daadkracht efficiënt in te zetten geef jij op een optimale 
manier vorm aan de volgende verantwoordelijkheden:

SEPTEMBER 2021 T/M JANUARI 2022

Dr. WOOOW!  is een  urban marketing-  en evenementenbureau. Wij zijn gevestigd in Rotterdam  en houden  ons 
bezig met het ontwikkelen en opzetten van verschillende (urban) marketingconcepten en marketingcampagnes op 
maat. Daarnaast houden wij ons ook bezig met het organiseren van events, workshops en shows op het gebied van 
urban sport. Hierbij moet je denken aan panna voetbal, freestyle voetbal, street- en breakdance, freerunning en 
streetball. Wij zijn het management van een aantal topartiesten welke allen beschikken over unieke talenten en skills. 
Deze artiesten behoren tot de top binnen hun sport en hebben binnen de scene ook een grote naamsbekendheid

Een representatief voorkomen

Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B


