
 
 
 

 
 
 
Ben jij de hele dag bezig met video, videobewerking en het 
zoeken naar manieren om een verhaal in beeld over te laten 
komen? Deel je onze missie om de wereld en vooral het 
onderwijs te verbeteren en wil je daaraan bijdragen? Misschien 
ben je dan de video superster die we zoeken. 
 
Novilo, VO op Niveau en hun zusterbedrijven ondersteunen ouders en het onderwijsveld om 
talent beter tot haar recht te laten komen en beter in haar vel te laten zitten. Van oudsher 
bereiken we onze klanten voornamelijk door het delen van onze kennis, on- en offline. 
Intussen willen we dit proces -nog- professioneler aanpakken. Daarvoor zoeken we een: 
 
Videobewerker 
We zoeken een visuele duizendpoot die ons  kan helpen met het hele proces van events tot 
online leerplatforms en sociale media en alles daartussenin. We gaan er niet vanuit dat je 
alles kan, maar willen graag kennis en ervaring in meerdere van onderstaande onderdelen: 
 

● Inventariseren wat we aan apparatuur hebben 
● Aanvullende apparatuur selecteren en aanbevelen 
● Een (mobiele) studio opstellen en inrichten 
● Camera’s bedienen 
● Livestreams organiseren en inrichten 
● Multi-camera video nabewerking uitvoeren en/of aansturen 
● Beeldredactie voeren en een mediabibliotheek aanleggen 
● Videomateriaal in online leerplatforms integreren 
● Videomateriaal bewerken tot kort promomateriaal 

 
Een aantal voorbeelden van het type video’s wat voor ons bewerkt is van wisselende 
kwaliteit: 

● https://www.youtube.com/watch?v=_hq4INz9YCA 
● https://vimeo.com/album/4894140 
● https://youtu.be/Xz9A5Q_mUnE 
● https://youtu.be/l4l9KVa1Ek4 
● https://youtu.be/FMZs0Y6qnqg 

 
 
We hopen op jouw steun om dit niveau naar een hoger plan te tillen. We zoeken niet perse 
naar een veteraan met 10 jaar televisie ervaring, maar met name: 

● Iemand die graag alles weet en leert over video en online marketing 
● Uit zichzelf constant bezig is met wat er mogelijk is met beeld 
● Goed om kan gaan met deadlines en in beperkte tijd een goed resultaat  kan 

opleveren 
● Autonoom in een chaotische trainingsomgeving een balans kan vinden tussen 
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registratie en het primaire proces 
 
Als je jezelf herkent in bovenstaande omschrijving en: 

● per direct beschikbaar bent 
● tussen de 16 en 24 uur wilt werken 
● flexibel bent om je te vormen naar ons trainingsschema 
● makkelijk naar zowel Utrecht als Amsterdam kunt komen en bij gelegenheid op 

andere locaties 
 
Wij bieden betekenisvol werk in een actieve gezellige omgeving als deel van een klein 
marketing team. We bieden veel ruimte voor (zelf)studie en hebben een bibliotheek met 
trainingsmateriaal. Je krijgt een marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en het 
totale vaardigheden pakket. 
 
Ben je geïnteresseerd, de procedure is als volgt: 
 

Mail tot 1 maart 2019 je CV én motivatie : judith@novilo.nl  

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via info@novilo.nl of 088-208 0800. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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