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Development Stagiair
Stagelopen bij een internationale georiënteerde startup aan de volgende generatie
virtual reality?
Over VR Owl
VR Owl is een snelgroeiende virtual reality startup uit Utrecht met internationale ambities. VR Owl
heeft twee locaties, Utrecht en Guangzhou (China). Voor onze vestiging in Utrecht zijn we hard op
zoek naar een jonge creative. Binnen een jaar zijn we hard gegroeid en bedenken we virtual reality
producten voor klanten als Deli XL, Libelle, Kennisnet, KPN. Van concept tot uitvoering. Daarnaast
hebben we zelfstandig een aantal succesvolle VR-concepten gelanceerd, waaronder het virtual
reality restaurant. Til jij ons naar een hoger level met nieuwe inzichten?

Beschrijving team
Je komt terecht in een jong enthousiast team vol creatives die binnen no time naam heeft gemaakt
in de virtual reality industrie. De sfeer is informeel maar je verantwoordelijkheden zijn groot. Je valt
in het VR-applicatie team onder de afdeling Development. Het VR Applicatie team bestaat uit 3
takken: Development, Concepting en 3D/Animatie.

Je werkomgeving
Ons kantoor te Utrecht bestaat uit 10 werknemers en is goed bereikbaar met ov of auto.
Kantoortijden kennen we niet en we maken ons kantoor continue een stukje mooier. Het is onze
plek.

Functieomschrijving
VR Owl is op zoek naar een development stagiair die ons VR-development team komt
ondersteunen. Je hebt in het verleden al gewerkt met Unity en hebt kennis van C#. Je bent bereid
snel te leren en nieuwe dingen te proberen. Je hebt je ingelezen in Virtual Reality en bent bekend
met verschillende soorten applicaties en mogelijkheden van virtual reality.

Dit ga je doen
Je wordt ingezet op verschillende VR-development projecten en gaat veel samenwerken met 3D
artists, 360 videomakers en creative directors. Je gaat VR-applicaties bouwen voor verschillende
platformen van de cardboard, samsung gear tot aan de Oculus en HTC Vive. In je tijd bij ons bouw
je een brede skillset op en leer je hoe je een conceptueel idee kan omzetten naar harde code. Je
neemt de eerste stappen in server development en leert hoe het is om een applicatie dynamisch te
maken.

Jou Profiel:
- HBO (Relevante richtingen: CMD, Gamedesign enz.)
- Je bent in staat te werken met Unity
- Je bent leergierig
- Je hebt basis kennis van Virtual Reality, of passie voor Virtual Reality
- Je past in een jong ambitieus team

Ons aanbod
- Stagelopen onder één van de beste vr development teams van Nederland
- De mogelijkheid om te werken bij een internationale startup in één van de
snelst groeiende industrieën ter wereld.
- Een hecht jong team waar je onderdeel van wordt, plus elke vrijdag een mooi
goud biertje.
- Doorgroeimogelijkheden

Jouw reactie: Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door een korte motivatie met cv te sturen naar: marco@vrowl.nl.
Mocht je meer informatie nodig hebben bel dan gerust.

