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360 graden video stagiair
Stage lopen bij een internationale georiënteerde startup die aan de toekomst werkt van
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 en 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?

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
onder het concept & design team die verantwoordelijk is voor niet alleen de concepten, maar ook
alle videoproducties.

Je werkomgeving:
Ons kantoor te Utrecht bestaat uit 20 werknemers en is goed bereikbaar met ov, auto maar
natuurlijk ook de fiets (lekker gezond!). Kantoortijden kennen we eigenlijk niet maar over het
algemeen werken we tussen 09:00 en 18:00 uur. Verder maken we ons kantoor continue een
stukje mooier (we krijgen hopelijk binnenkort een bar met heel veel drank) Daarbij lunchen we elke
dag samen (wij verzorgen deze overigens, score!).
Functieomschrijving
Een nieuwe Bob! En wie is Bob? Een creatieve student Media, Informatie & Communicatie aan de
Hogeschool van Amsterdam. Een soortgelijk profiel is dus wenselijk.
Je bent in staat concepten te bedenken, een script uit te werken en weet wat je regelen moet voor
een productie (je kent het vast wel: licht, geluid, eventueel figuranten of een acteur). Verder kun je
ook (snel leren) stitchen en editten. Ook vind je het leuk met onze Art Director te sparren over
visuele effecten. Daarbij heb je gevoel voor sound en help je mee de juiste muziek te kiezen voor
onder de video’s. Verder ben je jong, energiek en goed in staat om te werken aan verschillende
projecten tegelijk. Je hebt passie voor nieuwe techniek en houd van nieuwe dingen proberen!

Dit ga je doen:
Je gaat meewerken in producties van het concept & 360 video team, je gaat 360 graden beeld
uitdenken, filmen en editten. De grote hoeveelheid gevarieerde projecten zorgen ervoor dat je aan
het eind van je stage een soliede set aan skills hebt. Je gaat aan de slag met de HTC Vive, Oculus,
Samsung Gear en mobiele applicaties. Je werkt aan Virtual Reality marketingcampagnes maar ook
aan educatieve projecten.
Jouw profiel:
- HBO of MBO (Relevante richtingen: CMD, Video, media studies)
- Je bent in staat te werken met Adobe CC (focus op Premiere Pro)
- Leergierig
- Je hebt passie voor creative storytelling, design, concepten en videoproductie!
- Je past in een jong ambitieus team

Ons aanbod
- Stagelopen bij de snelst groeiende VR company 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
Looptijd
-

Vanaf september 2017
Looptijd van minimaal 5 maanden

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door een korte motivatie met cv te sturen naar: sabine@vrowl.nl én
bob@vrowl.nl
Denkt Bob dat jij hem kan vervangen? Dan nemen we snel contact met je op.

