
 

 

Open sollicitatie: audiovisueel talent 
La Plume Media, Haarlem.  

 
La Plume Media is een full-service communicatiebureau voor eerlijke communicatie. Van advies tot 
coördinatie en creatie. La Plume Media… 
 

• …is gespecialiseerd in interne communicatie, verandercommunicatie, crisiscommunicatie, 
arbeidsmarktcommunicatie en marketingcommunicatie. 

• …levert alle soorten communicatieproducten; La Plume kan een compleet project 
coördineren, of een deel ervan uitvoeren. Dus van a tot z, of simpelweg een tekst, video, 
nieuwsbrief, foto of ander product. 

• …werkt voor alle branches. Met name Grootbedrijf in Nederland. 
• …biedt alles onder één dak. Zo kunnen we snel schakelen en garanderen we 

betrouwbaarheid. 
 

Jij….  
Jouw palet aan vaardigheden is rijk: vormgeven, monteren, ontwerpen… Voor een creatieve geest 
als jij is het een fluitje van een cent. Je hebt immers een audiovisuele opleiding afgerond, of bent al 
van jongs af aan bezig met het in elkaar zetten van filmpjes, en het ontwerpen van logo’s, posters 
en visitekaartjes. Strakke deadlines? Die schrikken jou niet af, maar motiveren jou om vol gas de 
tofste video’s in elkaar te zetten en de meest eigenzinnige ontwerpen op het scherm te toveren. 
 
Heb jij… 
- een audiovisuele opleiding afgerond (of een grote voorliefde voor filmen en monteren)? 
- een vaste hand en scherpe blik? 
- een duidelijke visie? 
- ervaring met Adobe-programma’s als Premiere, InDesign en Illustrator? 
- geen 9-tot-5-mentaliteit? 
 
En ben jij…. 
- zelfstandig & verantwoordelijk? 
- georganiseerd & ijverig? 
- betrouwbaar & betrokken? 
- klaar om door te groeien in jouw vakgebied? 

 
Herken jij je volledig in deze beschrijving? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet! 

 
Wat kun je verwachten?  
Je wordt onderdeel van een leuk, creatief team dat met elkaar werkt aan uitdagende opdrachten 
voor verschillende (grote) bedrijven. Je hebt alle kans om je te ontwikkelen en veel te leren, want La 
Plume-ers helpen elkaar en staan klaar om elkaar naar een hoger niveau te brengen. Het kantoor 
bevindt zich récht naast station Haarlem, op Kennemerplein 6, in het meest duurzame gebouw van 
de stad. 

 
Solliciteren? 
Het is natuurlijk totaal niet meer van deze tijd, die motivatiebrieven. Vloggen, bloggen, interactieve 
cv’s, dat is het nieuwe solliciteren. Weten we wel hoor, bij La Plume Media. Toch ontvangen we graag 
een ouderwetse motivatiebrief met cv, samen met voorbeeldvideo’s of een showreel, zodat we 
kunnen zien wat jij allemaal kunt. Mail o.v.v. ‘open sollicitatie’ naar solliciteren@laplumemedia.nl 


