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Als creatief mediaproductie bureau pakken we bij metMotion
zaken graag anders aan. Daarom zijn wij op zoek naar
enthousiaste, gedreven en zelfstandige stagiairs die samen
met ons het verhaal van onze klanten willen verbeelden in
slimme mediaconcepten.
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Het lijkt ons tof als jij ons helpt bij het ﬁlmen en
ondersteunen van videoproducties en in sommige
gevallen voer je klantprojecten bijna helemaal
zelfstandig uit. Je krijgt bij ons veel vrijheid en
verantwoordelijkheid en bepaalt daarmee je eigen
groei.
Onze klantprojecten zijn erg uiteenlopend, ze variëren van simpele
videoproducties tot complexe producties waarin we met grote teams op
pad gaan en verhalen gaan visualiseren. Tijdens je stage denk je mee bij
de opzet van een videoscripts vanuit een creatieve invalshoek. Je denkt
mee hoe het verhaal van klant op de juiste manier gevisualiseerd kan
worden. Je ondersteunt bij de voorbereiding en gaat mee met het draaien
van de videoproducties. Een camera begrijpen en bedienen is dan ook een
essentiële skill. Per productie bepalen we de gear, dus van simpele statief
shots tot en met een drone, Ronin of een sliders. Ook speel je een grote
rol in de editing fase waarin we het idee tot leven brengen en de
nabewerking zoals tracking en 3D visualisaties. Een leuke en veelzijdige
stage dus!
We zijn geen videoproductie bureau, maar een creatief mediaproductie
bureau met de focus op alles wat beweegt (met-Motion) en interactief is,
zoals online video’s, interactieve websites, animaties, apps, etc.. Vanuit de
uitdaging van een klant formuleren we een strategie of creatief concept
die wordt geladen met media content. Van strategie of creatief concept tot
en met de online publicatie blijven wij aan de zijde van onze klant om hen
te helpen bij het behalen van optimaal resultaat.
We hebben de ambitie om lekker te groeien de komende jaren. Ben jij
daar onderdeel van?
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