
 
 
 

Gezocht: Stagiair Film & Edit in Amsterdam 
 
 
Heb jij een onverzadigbare interesse in filmen en (video) editing? Mooi!  
Wij zijn namelijk per direct op zoek naar een creatieve stagiair (m/v) om te helpen bij het 
filmen, maar vóóral het editen van onze mooie video’s. Kom ons versterken, laat al je geleerde 
skills zien en verwerf een plekje in ons team in een uitdagende sector.  
 
Wie zijn wij? 
Mflix Academy® is dé geïntegreerde E-learning solution van De M Factor, een bureau in 
organisatieontwikkeling. De M Factor is in 1997 opgericht vanuit de visie dat mensen bepalend 
zijn voor het succes van organisaties. De M Factor heeft al 25 jaar de missie om organisaties, 
teams en individuen te ondersteunen die kampioen willen worden of blijven. In de loop der 
jaren heeft De M Factor specifieke expertise opgebouwd op het gebied van:  

• Strategie  
• Cultuur & Leiderschap  
• Teamontwikkeling  
• Geweldloze Communicatie  
• Grootschalige Kick Off’s en borging  
• Binden, Boeien én Bewegen van medewerkers 

 
Mflix Academy® maakt veel gebruik van video’s om de inhoud op een leuke, leerzame en 
professionele manier over te brengen. De video’s nemen een centrale plek in, en zijn dus erg 
belangrijk. Als filmer en editor heb je dus een grote impact op het eindresultaat! 
 
Alhoewel de hoofdfocus ligt op Mflix Academy en moederbedrijf en organisatie-
ontwikkelbureau De M Factor, liggen er ook prachtige kansen om je te bemoeien met diverse 
andere bedrijfsonderdelen. Denk hierbij aan de vergaderlocaties Watervilla Excellent en Inspire, 
DJ JEFFK, maar ook van high-end feesten voor Temptation Events. 
 
Wat ga je doen? 

• Je verzorgt de editing van Mflix Academy® video’s 
• Als je niet zelf aan het filmen bent, ondersteun je de mensen in de MFLIX-studio en 

soms draai je zelf een ‘behind the scenes’ 
• Je bewerkt nieuwe items grotendeels zelfstandig en krijgt vrijheid voor je eigen inbreng 
• Je krijgt de kans om mee te denken over de manier waarop de videocontent wordt 

verspreid via social media 
• Je ondersteunt in het gehele proces van filmen 
• Je gaat veel leren in inspirerende omgeving met superleuke collega’s! 

 



Wat wij bieden: 
• Een stageperiode van minimaal 5 maanden  
• Een leuke, informele werkplek in ons gezellige team 
• Goede begeleiding, maar ook creatieve vrijheid en zelfontplooiing op het gebied van 

filmen, editen en ondersteuning in de opnames 
• Variatie in uitvoerende taken binnen een dynamisch bedrijf 
• Een mooie plek als volwaardig onderdeel van ons team 
• De ruimte om te vragen, fouten te maken en daarvan te leren 
• We houden samen in de gaten of je aan alle exameneisen voldoet 
• Uiteraard krijg je een stagevergoeding! 

 
 
Wat wij vragen: 

• Minimaal MBO opleiding. Je hebt een video-gerelateerde opleiding, zowel op het 
gebied van filmen als editen 

• Je hebt ervaring met Adobe Photoshop en Premiere Pro 
• Ervaring met animatie (Adobe After Effects) is een pré 
• Je bent fulltime beschikbaar per de nieuwe stageperiode in februari voor een periode 

van minimaal 5 maanden 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent juist wél proactief en flexibel. Je zet vaak net 

even een stapje extra  
• Je kan goed zelfstandig aan de slag, maar bent ook een teamplayer 
• In bezit van rijbewijs B is een pré 

 
Zie je dit helemaal zitten? 
Stuur dan géén C.V. en ook geen saaie brief. Stuur ons wél een filmpje van en over jezelf. Kun je 
gelijk je editing-skills laten zien! Liefst kort en krachtig, maar in elk geval met deze onderdelen: 

• Stel jezelf even voor (ook echt zelf in beeld); hoe heet je, wat studeer je, wat is leuk om 
te weten over jou? 

• Wat voor ervaring heb je met editen in het algemeen, en met Adobe Premiere, 
Photoshop en After Effects in het bijzonder? 

• Wat lijkt je zo leuk aan deze stage? 
• Verwerk in de film een linkje naar eerder door jou gemaakt materiaal (showreel).  

 
Stuur je filmpje of een link naar je filmpje naar info@brownievideoproductie.nl en zet in het 
onderwerp dat het over de stage gaat. De M Factor en Mflix Academy® (mflix.nl) zijn de 
grootste klant van Brownie videoproductions. Je bent in principe full-time voor deze klant 
aan het werk. Brownie videoproductions en Mflix Academy® zijn een erkend leerbedrijf. 
 
Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact op via info@brownievideoproductie.nl. Dan laten we zo snel 
mogelijk iets van ons horen. 
 
 
 

 



 

Jouw werkplek: de Mflix studio en kantoor 
 

 


