
WE’RE 
HIRING

VIDEO EDITOR



Heb jij een ongelooflijk talent om verhalen in beeld te brengen? 
Omschrijven mensen jou als een dromer met een passie voor videomontage en 
special effects? Denk, voel en adem je in beelden en verhalen? 
Je slaat niet tilt als het gaat over I/O-punten, blending modes en keyframes?

- gepassioneerd bent door video en bewegend beeld.
- Adobe Premiere Pro en After Effects als een tweede thuis beschouwt.
- Snapt dat (online) video voor bedrijven dé communicatietool is om een 
 doelpubliek te bereiken.
- Creatief bent met een open geest. Nieuwe dingen maken je niet bang.
- Je open kan praten over wat je belangrijk vindt, wat je bezorgd maakt, 
 waar je blij van wordt en hoe je zelf beter kan worden.
- Gestructureerd kan werken, punctueel bent en tegelijk oog hebt voor detail 
 en beeldkwaliteit.
- Uitdagingen ziet als een nieuwe manier om jezelf te ontwikkelen. 
- Vooral héél veel goesting hebt om mee te groeien met een bedrijf waar je 
 de mogelijkheden hebt je job zelf mee vorm te geven.

- Als deel van het post-productieteam een onmisbaar deel uitmaakt van 
 al onze videoproducties. Je bent de laatste schakel naar een afgewerkt 
 product waarvan je al van bij het begin creatief betrokken bent geweest.
- Medeverantwoordelijk bent voor de doelstellingen van kleine en 
 grote partners.
- De visie van onze regisseur vertaalt naar een concrete eindmontage 
 en altijd meedenkt.
- AL je skills aanwendt om jouw montages naar een hoger niveau te stuwen  
 met speciale effecten, kleurcorrecties en overgangen.
- Het esthetische altijd in balans houdt met de functie van je videoverhaal.
- Zonder enig probleem de branding en tone of voice van onze partners 
 kan vertalen naar een visueel verhaal.

WE HEBBEN JOU NODIG ALS JE:

BIJ ONS WERKEN BETEKENT DAT JE

DAN BEN JIJ MISSCHIEN WEL ONZE
NIEUWE EPIC VIDEO EDITOR!



- Start aan een correct loon volgens de barema’s van PC227 aangepast 
 aan je ervaring.
- Een pakket aan extralegale voordelen ontvangt, zoals een groepsverzekering,  
 GSM-abonnement en maaltijdcheques na zes maanden dienst.
- Mee zal kunnen groeien in een bedrijf dat na een transformatie klaar is 
 om te groeien naar een belangrijke speler.
- Terechtkomt in een bedrijf met een vlakke hiërarchische structuur 
 met veel persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook veel vrijheid.
- De professionele vrijheid en de tijd krijgt om je te ontplooien in een team dat  
 je creatief ondersteunt.  Je krijgt creatieve impact op alle projecten 
 die we doen.
- De kans krijgt om je work-life-balans op jouw maat te regelen.
- De mogelijkheid krijgt om te telewerken hoe het jou en je team uitkomt.
- De mogelijkheid hebt om op onze sets te staan in een rol waarin 
 je je goed in voelt.
- e professionele vrijheid om je persoonlijk te ontplooien 
 en een creatieve impact te hebben.

Word je warm vanbinnen als je dit allemaal leest? 
Klik dan HIER om je gegevens achter te laten op onze website en je krijgt meteen 
een mailtje met extra informatie doorgestuurd!

- Er niet voor terugdeinst om de handen uit de mouwen te steken voor 
 eenvoudig werk of om een collega van jouw team te ondersteunen.
- Problemen en bezorgdheden die je ervaart durft te uiten en hulp van 
 je team kan aanvaarden.
- Durft kritisch te zijn naar het werk van je collega’s en verbeteringen 
 voorstellen.
- Je eigen dagdagelijkse planning zelf kan invullen aan de hand van 
 de komende project milestones en de juiste prioriteiten kan stellen 
 om je deadlines te halen.
- Al je projecten afwerkt met oog voor kwaliteit en detail.
- Mee de schouders zet onder onze eigen social media inspanningen 
 en ons nieuwe merk videomarketing.be
- Een ambassadeur wilt zijn voor onze organisatie om het te laten groeien, 
 zodat jij en je team zelf ook meer kan groeien.

ALS DEEL VAN ONS TEAM MAG JE VERWACHTEN DAT JE

http://epicframe.be/jobs

