Bij De Derde Helft Podcast zijn wij vanaf 1 september op zoek naar
een productiestagiair.
Over ons
De Derde Helft Podcast is de bekendste Eredivisie-podcast ter wereld (op
Kameroen na, maar daar werken we aan). Elke zondagavond nemen wij in
45 minuten de hele speelronde door, zodat al onze luisteraars (en
tegenwoordig ook live kijkers via YouTube) antwoord krijgen op de voetbalvragen die ze niet hadden. Met geweldige analyses (vinden we zelf),
geniale grappen (vinden we zelf) en interessante gasten (vinden ze zelf)
benaderen we het voetbal op onze eigen manier.
En daar hebben we hulp bij nodig, noem het een inkomende transfer. Voor
het verlopen van de transferdeadline - als je niet weet wanneer die is kun
je nu stoppen met lezen - willen wij een kwaliteitsimpuls aan onze selectie
toevoegen. Wij zoeken een audio- en videoproductie stagiair.
Samen met het sterrenensemble van De Derde Helft en de collega’s
van Tonny Media breng je de podcast en alles eromheen naar een
hoger niveau. Je zult (mede) verantwoordelijk zijn voor de audio- en
videoproductie van de wekelijkse live podcast en andere videoproducties. Daarnaast zul je andere productionele en redactionele
werkzaamheden verrichten.

Wie zoeken wij?
• Iemand die zijn bedreven is met de Adobe Creative Cloud
(Photoshop, Premiere pro en Audition).
• Iemand die begrijpt hoe een goede edit in elkaar zit op zowel audio- als
videogebied.
• Iemand die op zoek is naar een goede reden om elke zondagmiddag
en -avond van huis te zijn.
• Talent voor het spotten van grappige momenten in de productie om
deze vervolgens door te vertalen naar onze social media-kanalen.
• Iemand die om kan gaan met het temperament van Tim en de eindeloze historische anekdotes van Snijboon.
• Iemand met een ongezonde liefde (volgens anderen) voor voetbal.

Wat bieden wij?
• Een dynamische en leerzame stage van 6 maanden.
• Een (werk)plek in het centrum van Amsterdam.
• Samenwerking met voormalig wonderkind van RBC Roosendaal
Pepijn Veerman.
• Een leeromgeving waarin je alle kneepjes van het productievak
kan leren
• Een stagevergoeding van €400,- (inclusief reiskosten)

Solliciteren
Ben jij het wonderkind dat wij zoeken? Stuur je cv, motivatie en een
portfolio (als je die hebt) naar dederdehelftpodcast@gmail.com.

