
	  
	  
	  
Wij	  wie	  zijn:	  
TV	  Media	  Partners	  is	  een	  succesvol	  en	  dynamisch	  Nederlands	  productiehuis.	  Wij	  maken	  
aansprekende	  TV-‐	  programma’s	  voor	  zenders	  als	  RTL4,	  RTL7	  en	  SBS6.	  	  We	  produceren	  o.a.	  het	  
door	  ondernemers	  zeer	  gewaardeerde	  ‘De	  Succesfactor’	  alsmede	  het	  gloednieuwe	  programma	  
‘Arbeidsmarkt	  tv’,	  dat	  een	  podium	  biedt	  om	  werkgevers	  en	  werknemers	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  
brengen.	  
	  
Vanwege	  een	  sterke	  groei	  van	  onze	  organisatie	  en	  een	  succesvolle	  samenwerking	  met	  het	  
Nationale	  Business	  Succes	  Award	  Instituut	  (NBSA	  –	  Instituut),	  dat	  als	  missie	  heeft	  om	  ‘iedereen	  
succesvoller’	  te	  maken,	  gaan	  wij	  ons	  format	  ‘Succesfactor’	  nu	  ook	  in	  België	  uitrollen.	  	  
	  
Daarvoor	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  goede,	  zelf	  regisserende	  cameraman	  met	  een	  goede,	  scherp,	  
gedetailleerd	  oog	  voor	  detail.	  Ben	  jij	  een	  zelfstandig	  opererende	  cameraman	  en	  ga	  je	  graag	  de	  
uitdaging	  aan	  om	  samen	  een	  succesvol	  nieuw	  programma	  neer	  te	  zetten?	  Zoek	  dan	  niet	  verder!	  
Wij	  staan	  open	  voor	  een	  freelancesamenwerking	  of	  een	  tijdelijk	  contract.	  
	  	  
	  
Werkzaamheden:	  
•	  	  	  Draaien	  van	  diverse	  tv-‐items	  voor	  het	  programma	  Succesfactor.	  
•	  	  	  Beeldregie	  op	  locatie:	  nadenken	  over	  de	  shots	  en	  het	  beeldverhaal.	  
•	  	  	  Verantwoordelijk	  voor	  de	  audio	  d.m.v.	  dasspeld	  microfoons	  en	  zendersets.	  
•	  	  	  Communicatie:	  samen	  met	  de	  productie	  assistent	  ben	  je	  op	  locatie	  het	  aanspreekpunt	  	  
	  	  	  	  	  voor	  deelnemers	  en	  klanten.	  
	  
	  
Profielschets:	  
•	  	  Een	  afgeronde	  opleiding	  video-‐/cameratechniek	  	  
•	  	  Ervaring	  met	  het	  draaien	  van	  TV-‐programma's	  als	  ENG-‐cameraman	  
•	  	  Ster	  in	  handheld	  draaien	  
•	  	  Creatief	  (beelddenker)	  	  	  
•	  	  Je	  bent	  gestructureerd,	  kan	  overzicht	  bewaren,	  je	  bent	  geduldig	  en	  stressbestendig	  
•	  	  Je	  beheerst	  zowel	  het	  Nederlands	  als	  het	  Frans	  op	  professioneel	  niveau	  
•	  	  Je	  hebt	  geen	  negen-‐tot-‐vijf	  mentaliteit	  
•	  	  Je	  bent	  ondernemend,	  zelfmotiverend	  en	  hebt	  een	  sterk	  verantwoordelijkheidsgevoel.	  
•	  	  Je	  bent	  creatief:	  zowel	  inhoudelijk,	  visueel	  als	  in	  ‘probleemsituaties’	  
•	  	  Je	  bent	  sociaal	  vaardig	  en	  staat	  open	  voor	  feedback	  
•	  	  Je	  bent	  in	  het	  bezit	  van	  een	  rijbewijs.	  
•	  	  Je	  bent	  in	  het	  bezit	  van	  eigen	  apparatuur.	  Bijvoorbeeld	  een	  Sony	  FS7	  of	  een	  HD	  XDCAM	  
	  	  	  Schoudercamera	  i.c.m.	  een	  Sennheiser	  zenderset.	  
	  
Ben	  jij	  onze	  nieuwe	  cameraman	  dat	  zich	  aangetrokken	  voelt	  tot	  deze	  uitdagende	  vacature?	  
Wacht	  niet	  langer	  en	  stuur	  je	  C.V.	  inclusief	  motivatie	  naar	  productie@tvmediapartners.nl	  	  
Reacties	  VOOR	  donderdag	  15	  september	  2016	  


