
Stage:	  
Fieldproducer/	  Mediamanager	  
	  
	  
Wie	  wij	  zijn!	  
TV	  Media	  Partners	  is	  een	  jong	  Rotterdams	  productiebedrijf.	  Wij	  produceren	  diverse	  	  
Tv-‐programma’s	  die	  worden	  uitgezonden	  op	  RTL4,	  RTL7	  en	  SBS6.	  Zo	  produceren	  wij	  o.a.	  	  
	  Altijd	  Jong,	  Business	  aan	  Tafel.	  Tevens	  produceren	  we	  programma’s	  voor	  de	  Belgische	  zender	  Kanaal	  Z	  	  
Omdat	  wij	  geloven	  in	  de	  kracht	  van	  goede	  stagiaires	  bieden	  we	  een	  interessante	  stage	  aan	  met	  veel	  ruimte	  voor	  
zelfontplooiing	  en	  verantwoordelijkheidsgevoel.	  Als	  volwaardig	  lid	  van	  het	  team	  bepaal	  je	  dan	  ook	  je	  eigen	  groei.	  
	  
De	  stage	  
Als	  mediamanager/	  field	  producer	  ben	  jij	  het	  startpunt,	  het	  eerste	  aanspreekpunt	  vanuit	  productie	  en	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  planning	  rondom	  opnames.	  Het	  is	  jouw	  taak	  deze	  zo	  goed	  en	  logisch	  mogelijk	  in	  te	  plannen	  
en	  je	  hebt	  daarbij	  de	  uitdagende	  taak	  om	  een	  productiecrew	  voor	  de	  verschillende	  opnames	  te	  regelen.	  Daarbij	  zorg	  
je	  ervoor	  dat	  alle	  informatie	  tijdig	  beschikbaar	  is	  voor	  hen.	  Jij	  bent	  de	  contactpersoon	  voor	  zowel	  intern	  als	  extern.	  	  
	  
Tijdens  opnames  op  locatie  (field  producer)  ben  je  het  visitekaartje  namens  ons  organisatie  en  representeer  je  ons  
bedrijf  tijdens  opnames  op  locatie.  Samen  met  de  camera-  en  geluidsman  en  de  presentatie  vorm  je  een  sterk  team  
dat  gaat  voor  de  hoogste  kwaliteit.  Op  locatie  ondersteun  je  de  presentatie  en  denk  je  samen  met  de  cameraman  na  
over  het  te  filmen  materiaal.  Je  zorgt  ervoor  dat  het  materiaal  veilig  op  kantoor  terugkomt  voor  de  post-productie  en  
dat  voorziet  hen  van  eventuele  additionele  informatie.  
	  
De	  werkzaamheden	  
Productie	  	  
Je	  bent	  verantwoordelijk	  voor	  een	  gestroomlijnd	  productieproces,	  een	  gestructureerde	  planning	  en	  je	  behoudt	  
daarbij	  altijd	  het	  overzicht.	  Je	  bewaakt	  tevens	  de	  deadlines.	  	  
Redactie    
Op  locatie  ondersteun  je  de  presentator.  Tijdens  het  interview  schrijf  je  mee,  zodat  eventueel  later  een  vraag  opnieuw  
gesteld  kan  worden.  Tevens  ben  je  ervoor  verantwoordelijk  dat  extra  informatie  die  van  belang  is  voor  de  montage  
wordt  teruggekoppeld  aan  de  post-productie	  
Relatiemanagement	  	  
Je	  bent	  in	  staat	  om	  op	  een	  adequate	  en	  nette	  manier	  contact	  te	  onderhouden	  met	  je	  collega’s	  alsmede	  met	  klanten	  
en	  overige	  externe	  betrokkenen.	  Je	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  klant	  zeer	  tevreden	  is	  met	  de	  gang	  van	  zaken.	  Je	  
beantwoordt	  eventuele	  vragen	  van	  de	  klanten	  en	  deelnemers.	  
	  
Het	  betreft	  een	  hbo-‐	  stage	  	  voor	  een	  periode	  van	  ±5	  maanden	  gedurende	  40	  uur	  per	  week	  met	  marktconforme	  
stagevergoeding	  en	  vakantiedagen.	  Startdatum:	  augustus/	  september	  2017	  
	  
Pas	  jij	  in	  ons	  plaatje?	  
•   Je	  bent	  gestructureerd	  in	  en	  kan	  het	  overzicht	  bewaren.	  
•   Je	  bent	  netjes,	  vriendelijk	  en	  representatief.	  
•   Je	  bent	  sociaalvaardig,	  een	  teamplayer,	  maar	  kan	  ook	  zelfstandig	  te	  werk	  gaan.	  
•   Je	  bent	  leergierig	  en	  staat	  open	  voor	  feedback.	  
•   Je	  bent	  ondernemend,	  zelfmotiverend	  en	  hebt	  een	  sterk	  verantwoordelijkheidsgevoel.	  
•   Je	  bent	  creatief:	  zowel	  inhoudelijk,	  visueel	  als	  in	  ‘probleemsituaties’.	  
•   Je	  hebt	  geen	  negen-‐tot-‐vijf	  mentaliteit	  
•   Je	  beheerst	  zowel	  Nederlands	  als	  Engels	  op	  gevorderd	  niveau.	  
•   Je	  bent	  eventueel	  in	  het	  bezit	  van	  je	  rijbewijs.	  

Interesse?	  
Stuur	  je	  CV	  naar	  sollicitatie@tvmediapartners.nl,	  onder	  vermelding	  van	  ‘Mediamanager’	  
en	  wie	  weet	  zien	  we	  je	  binnenkort	  voor	  een	  gesprek.	  	  


