
                          
 
 
Videomaker / Cameraman /vrouw Editor / D.O.P. Fulltime 
  
Wij zijn op zoek naar creatieve zelfstandig werkende videomakers, cameraman/vrouw en 
editors. 
 
Wij groeien! Daarom zijn wij opzoek naar nieuw talent voor in ons team! 
  
Wil jij je bezighouden met alles wat komt kijken bij onze producties? Een bijdrage leveren 
aan het succes van onze klanten. Werken in een team met gedreven fotografen en 
videografen? Jezelf nog breder ontwikkelen? Lees dan snel verder:  
Diepzeekonijn B.V. maakt foto- en videoproducties voor; bedrijven, events, online 
commercials, promo’s, werken-bij video’s, e-learnings, aftermovies, web series en nog veel 
meer leuke dingen! 
We doen niet aan een nauwkeurige functieomschrijving, maar zoeken naar een zelfstandig, 
flexibel en breed inzetbaar persoon. Wij zijn altijd opzoek naar vernieuwing en optimalisatie 
van het werk. Past dit ook bij jou en wil jij ons leuke team versterken?  
  
Wij kijken samen met jou waar je talenten liggen en hoe je met plezier in je werk het beste 
uit jezelf kunt halen! 
Ben jij die gedreven persoon met passie voor film, edit, color correction, grading, productie 
en regie? Kun jij het verhaal van onze klanten overbrengen en vertellen? Wil jij werken in 
een leuk team in HET mediabedrijf dat de Noordelijke markt gaat veroveren? 
  
Stuur dan een email met je CV en motivatie en voorbeelden van werk waar je trots op bent 
naar: 
werkenbij@diepzeekonijn.nl 
  
Je bent/hebt: 

●     Een meester in het Adobe pakket (Premiere, Photoshop, After Effects & Audition); 
●     In bezit van een Rijbewijs B; 
●     Breed geïnteresseerd, leergierig en bent en blijft graag op de hoogte van nieuwe 

trends en technieken; 
●     Een creatieve en frisse blik; 
●     Initiatiefrijk en zelfstandige houding 
●     Je hebt een gemotiveerde houding; 
●     Je beheersing van Nederlands en Engels is uitstekend en Duits is een pré.  



                          
 
 

●     Geen 9 tot 5 mentaliteit, wij werken ook wel eens in het weekend en ’s avonds 
laat (uiteraard altijd in overleg); 

●     Gevoel voor muziek en ritme; 
●     Je kunt ons een relevante portfolio laten zien met werk waar je trots op bent en 

mee laat zien wat je kan. 
  
Wij bieden: 

●     Een gezellig team met gepassioneerde fotografen en videomakers.  
●     Een groot kantoor met een hele mooie foto/video studio! 
●     Een halfjaar contract met uitzicht op vast dienstverband 
●     Een gezellig, ambitieus en professioneel jong team van collega's  
●     Flexibele werktijden en mogelijkheid om mee te groeien met het bedrijf. 
●     Een passend salaris. 
●     Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
●     Bij ons is geen dag hetzelfde, je maakt alles mee wat bij de producties komt 

kijken. 

Help jij ons mee het bekendste en grootste mediabedrijf van het Noorden te worden?! 

Stuur je CV, motivatie naar werkenbij@diepzeekonijn.nl als je een relevante portfolio hebt in 
fotografie of video is dit ook zeer goed om toe te sturen. 
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