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Stage: cameraman & editor 
La Plume Media, Haarlem. 24 tot 32 uur per week. Startdatum in overleg. 
 
Wij zoeken… 
Een stagiair die gaat helpen bij de productie van verschillende communicatie-uitingen, 
waaronder videoproducties voor grote bedrijven.  
 
Ben jij een student met een passie voor audiovisuele producties? Lees dan snel verder! La Plume 
Media maakt uiteenlopende video’s en webcasts, en kan de helpende hand van een fanatiek 
‘leerling-cameraman’ goed gebruiken. Wat ga je doen? Je krijgt de verantwoordelijkheid over je 
eigen projecten en zult dus coördineren, regisseren, opnemen en monteren. Jij geeft een 
creatieve invulling aan de theorie en waagt je buiten de gebaande paden. Kortom: jij krijgt inhoud 
op beeld. Uiteraard ontvang je daarbij alle hulp en begeleiding die je nodig hebt, zodat je na je 
stage het hele productieproces hebt meegemaakt en een ervaring rijker bent. 
 
Heb jij… 
- een audiovisuele opleiding? (of een enorme voorliefde voor filmen en monteren) 
- affiniteit met video? 
- een vaste hand en scherpe blik? 
- ervaring met cameravoering en Adobe Premiere? 
 
En ben jij…. 
- zelfstandig & verantwoordelijk? 
- betrouwbaar & betrokken? 
- leergierig & flexibel? 
- een verhalenverteller? 
 
Heb je deze vragen beantwoord met ‘ja’? Dan zien we jouw reactie graag tegemoet! 
 
Bij ons vind je… 
- een uitdagende stage met veel eigen verantwoordelijkheid 
- leerzame projecten die je praktische skills opleveren   
- een goede werksfeer in een klein, gedreven team 
- 250 euro stagevergoeding per maand bij fulltime dienstverband 
 
Over La Plume Media 
La Plume Media is een creatief mediaproductiebureau in Haarlem. La Plume Media verzorgt 
teksten voor verschillende (grote) bedrijven, coördineert diverse magazines en produceert 
bedrijfsfilms, webcasts en videoregistraties. 
 
Solliciteren? 
Mail dan je motivatiebrief en cv o.v.v. ‘stage AV’ naar solliciteren@laplumemedia.nl   
 
 
 


