
 

 

VACATURE - De Balie (Amsterdam) zoekt een Junior Mediavormgever 

 

De Balie zendt dagelijks live talkshows uit over maatschappelijke thema's en kunst en cultuur vanaf het 

Leidseplein in Amsterdam. Vind jij het leuk om in een dynamische en creatieve omgeving te werken? Een 

mediabedrijf met een café, waar elke dag wel nieuws wordt gemaakt? Bijvoorbeeld met programma's als 

Operatie Interview en Oh Oh Den Haag. Wij zoeken een Junior Mediavormgever die van maart t/m 

december 36 uur per week bij ons komt werken! 

 

Wat ga je doen?   

- Je maakt of monteert (bewegend) beeld voor de schermen in de zaal bij live programma's (je werkt 

hiervoor samen met een programmamaker van De Balie) 

- Je knipt real time fragmenten uit de live programma's. Zo kunnen we die meteen op onze social media 

zetten (je werkt hiervoor samen met een programmamaker en een collega van communicatie) 

- Je selecteert en monteert beelden en voor de presentaties die De Balie directeur Yoeri Albrecht en de 

medewerker Development houden over De Balie (je werkt hiervoor samen met een collega van 

communicatie) 

 

Als je het leuk vindt, en er is tijd over, mag je dit ook gaan doen: 

- Je maakt trailers en teasers voor in de zalen en voor op de social media kanalen van De Balie  

- Je maakt compilatie-filmpjes van projecten, festivals, programma-series enz.  

 

Wat breng jij mee?  

- Je beheerst Adobe Premiere Pro goed. Beheersing van andere Adobe programma's zoals After Effects, 

of Photoshop is een pré. 

- Je kunt video's maken en monteren. 

- Je kunt eenvoudige motion graphics maken 

- Je hebt interesse in de journalistiek en maatschappelijke onderwerpen 

  

Hoe doe jij je werk? 

- Je werkt flexibel; je kunt zelfstandig werken en je kunt samenwerken in een team.  

- Je werkt snel en zorgvuldig, en je kunt goed omgaan met strakke deadlines  

- De talkshows vinden vooral ‘s avonds plaats. Je vindt het geen probleem om vaak 's avonds te werken. 

 

Met wie werk je samen?  

- Je werkt samen met alle programmamakers en met de chef redactie Tim Wagemakers. Je werkt ook 

samen met collega's van communicatie. 

- Je wordt direct aangestuurd door Saskia Legein, hoofd communicatie van De Balie.  

 

Hoe solliciteer je? 

Denk je nu: dit wil ik! Stuur dan je CV, portfolio en een korte motivatie naar Hilde Amian van Public 

Cinema: hilde@public-cinema.com. Vermeld als onderwerp van je mail: Sollicitatie Junior 

Mediavormgever De Balie. Communicatiebureau Public Cinema vult deze vacature in samen met De 

Balie. Je werkt 36 uur per week bij De Balie. Stuur je reactie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 19 februari. 

 

Heb je nog vragen? Bel dan even met Saskia Legein van De Balie op 06 26318176, of met Peter 

Kasbergen van Public Cinema op 06 28508948. 

http://www.debalie.nl/
https://debalie.nl/debalie-tv/operatie-interview-hugo-de-jonge/
https://debalie.nl/debalie-tv/oh-oh-den-haag-verkiezingsretoriek/
mailto:hilde@public-cinema.com

