PRODUCER (0.6 FTE)

23 mooie mensen op een missie om iets te laten zien van Gods werk in deze wereld. Dat is wat Living Image is. Wij
zijn marketeers, producers, regisseurs, cameramensen, editors, vormgevers, relatiemanagers, redacteuren en
webbouwers. Maar allemaal hebben we dezelfde missie: Be Brighter! Wij lichten uit wat in het leven echt van
betekenis is.

Living Image is een dynamisch, innovatief mediahuis met focus op content productie. We groeien en daarom is ons
Content Productie team op zoek naar een Senior Producer. De focus van je functie ligt op je werkzaamheden als
producer. Maar dat is niet vastomlijnd. Je pakt op wat nodig is en zorgt dat onze producties van a tot z worden
opgezet en uitgevoerd. Zo zetten we er samen de schouders onder.

WAT BETEKENT PRODUCER ZIJN BIJ LIVING IMAGE?

•

Je houdt van regelen. Van planningen maken en budgetten beheren. En daarbij geldt uiteraard ook:
teamleden daaraan houden.

•

Je kunt overzicht houden, vooruitkijken en anticiperen en communiceert dit helder met de klant en het
team.

•

Je bent verantwoordelijk voor de logistieke & praktische uitvoering van de gehele productie en kunt
meerdere balletjes hooghouden.

•

Dat veel verschillende soorten producties door elkaar heen zullen lopen en tegelijkertijd in verschillende
fases in uitvoering zullen zijn maakt je juist enthousiast.

•

Je kunt snel knopen doorhakken.

•

Je hebt ervaring met het inzetten van filmapparatuur, -crew, acteurs, locaties, etc.

•

Je werkt bij ons op kantoor of op locatie. Thuiswerken is een mogelijkheid, maar als uitzondering.

•

Je kunt een productie stagiair(e) aansturen.

•

Tijdens de afwezigheid van onze officemanager, ben je het aanspreekpunt als het gaat om planning en
andere officemanagementzaken.

•

Je leidinggevende is het hoofd van Content Productie.

WAT ZOEKEN WE IN JOU?

•

3+ jaar relevante werkervaring in filmproductie.

•

Passie voor en kennis van filmproductie.

•

Regeltalent.

•

Communicatief en tekstueel sterk.
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•

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

•

Je vindt het leuk om in een compact en informeel team te werken, maar ook om dit team op productioneel
niveau naar een next level te trekken.

•

Je kunt je vinden in onze christelijke identiteit.

•

Je onderschrijft en ondersteunt het missionaire karakter van Living Image.

•

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

•

Minimaal HBO opgeleid.

•

Beschikbaar om enkele weken per jaar te reizen voor werk.

•

Je hebt een rijbewijs.

•

Je kunt lachen om de flauwe grapjes van je teamgenoten.

WAT GELDT ALS PRE?

•

Je woont in Utrecht of omgeving.

•

Je hebt een relevant netwerk.

•

Goede beheersing van NL en EN en liefst een derde taal.

WAT BIEDEN WIJ?

Bij Living Image vind je een hele mooie combinatie tussen hard werken aan een gezamenlijke missie en elke dag
met plezier naar je werk gaan. We zijn een jonge organisatie en werken bij ons voelt als werken met je vrienden.
Tegelijkertijd streven we naar innovatie en kwaliteit en om mee te kunnen bouwen aan de missies van onze
klanten. Je zult mee gaan groeien met ons bedrijf en wij gaan meegroeien met jou.

Je salaris zal afhankelijk van ervaring en kunde tussen de 2.700 en 3.200 euro per maand bruto uitkomen. Dit is op
basis van fulltime (40 uur) per week.

INTERESSE OF WIL JE SOLLICITEREN?

Stuur een mail, met je CV, naar Nelleke Noort, hoofd Content Productie (nelleke@livingimage.nl)

PERIODE

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van september. We willen graag dat je tussen 1 oktober en
1 november 2021 begint.
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