Ben jij een bevlogen videomaker? Heeft de landbouw jouw interesse? Ben je gecharmeerd van koeien en
geiten? Boezemen grote landbouwmachines je geen angst in? En kun jij van soms lastige materie een
duidelijke, mooie en nieuwswaardige video maken? Dan ben je geknipt voor het werk op de redactie van
LandbouwMechanisatie, Tuin en Park Techniek, Veehouderij Techniek, Elite, Geitenhouderij, Veearts,
Veehouder en Veearts en V-focus. En dat treft, want wij zijn op zoek naar een Camera journalist (m/v).
Wat ga je doen?
Als camera journalist bij AgriMedia is elke dag anders. Jij denkt samen met de redactie na over de
onderwerpen en het genre van de video die je gaat maken, je schrijft een script en benadert de mensen die
voor de camera komen. Je staat zelf achter die camera, je monteert het materiaal dat je hebt geschoten en
spreekt de voice-over in. Je past de stijlen en vormen toe waar het onderwerp om vraagt. Of het nu een
Vimeo-documentaire, Instagram Story, Facebook bumper, YouTube-serie of zelfs een podcast is, jij kunt het
maken.
Jouw profiel
HBO werk- en denkniveau
Creatieve en nieuwsgierige journalist met kennis van de doelgroep en oog voor data
Affiniteit met het maken van video’s en podcasts voor websites en sociale mediakanalen
Ervaring als camjo
Kennis van – of affiniteit met de landbouw
Goede kennis van digitale- en sociale media en relevante trends en ontwikkelingen
Kennis van de Adobe-pakketten Premiere Pro, After Effects, Photoshop en Illustrator
Jouw competenties
Je bent betrouwbaar en loyaal
Je neemt het initiatief en kunt onder druk werken
Je bent creatief, nieuwsgierig en deskundig
Je werkt zelfstandig en durft verantwoordelijkheid te dragen
Je vindt bronnen en durft ze te benaderen
Je hebt gevoel voor tekst, taal en beeld
Dit bieden wij
Een uitdagende, afwisselende functie in de media
Een functie met veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng
Een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Werkweek van 36 uur (max. 40 uur met opbouw roostervrij)
24 vakantiedagen
Een prettige werkomgeving met een collegiale en informele sfeer
Flexibele werktijden en deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden

Kantoor in het centraal gelegen Bennekom (nabij de afslag A12)
Ben jij de nieuwsgierige en bevlogen camera journalist die wij zoeken? Wil je meer informatie over deze
vacature? Neem dan contact op met Gertjan Zevenbergen, via 06-50243934 of
gzevenbergen@agrimedia.nl. Heb je interesse? Stuur dan een beknopte motivatie + CV naar hetzelfde
adres.

