Since ’88 is een full-service productiehuis opgericht in 2012.
Wij maken films die niet commercieel aanvoelen maar wel een commerciële boodschap
hebben. Altijd met eenzelfde cinematografische stijl: rauw en soms donker maar toch
kleurrijk. Met ons eigen team van directors, producers en editors, maar ook met een grote
groep aan freelancers, produceren we films vanuit ons eigen kantoor in Amsterdam.
We werken samen met reclamebureaus voor klanten als Absolut, The North Face,
Jägermeister, Hertog Jan en Evian.
Since ’88 is op zoek naar een:
Stage Editor
(fulltime)
Functieprofiel
Wat ga je doen? Je ondersteunt in het gehele proces. Van kleine productionele
werkzaamheden, tot inhoudelijke voorbereiding van scripts en het doen van research.
Tijdens de shoot ondersteun je soms de regisseur, soms de cameraman, en soms draai je
zelf een behind the scenes film. Daarna ga je aan de slag met de edit, bij grote klussen
bereid je de montage voor, en soms monteer je een edit gewoon zelf.
Jouw profiel
• Je volgt een HBO (of WO) opleiding, bijvoorbeeld: HKU (AV), NFA, WdkA, IMEM
• Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met film en video
• Je bent goed op de hoogte van wat er speelt op social en speelt er graag op in
• Je weet goed de weg in Adobe Premiere en de rest van Adobe CC
• Kennis van After Effects is een grote pre
• Je kunt goed vanuit klanten en merken denken en snapt dat iedere film een andere
aanpak vergt.
• Spreekt en schrijft de Nederlandse en Engelse taal
• Enthousiast en een echte teamplayer
• Flexibel in werktijden en taken
• Woonachtig in of om Amsterdam (reistijd maximaal 30 minuten)
• In bezit van rijbewijs B
Wat bieden wij
• Fulltime werkplek per jan / feb voor een half jaar (in overleg)
• Een snelle, jonge, ambitieuze en informele werksfeer
• Ruimte voor initiatief en zelfontwikkeling
• Stagevergoeding: €300,- p/m
Stuur je CV en motivatie naar ingrid@since88.nl t.a.v. Ingrid van Ginkel.

