
 

 

 

 

Stage Allround filmmaker (Content Creator) 
  
Ben jij de stagiair(e) die wij zoeken voor de afdeling Marketing en Media? Heb jij 
interesse in het beheren van content en assisteren op de filmset? Doe je een 
opleiding in de richting van MBO AV specialist? Dan is dit jouw kans om PSV op 
tijdelijke basis te versterken. Lees deze vacature en reageer direct via 
de vacaturesite.  
  
Eendracht maakt macht. Daar is PSV op gebouwd. Het is ons DNA en we stralen 
dat gedachtegoed niet alleen uit op de (internationale) velden, maar ook 
daarbuiten. PSV geldt als een van de meest vooraanstaande clubs van Nederland. 
De club kent een rijke historie, zal constant streven naar prestaties in de 
Nederlandse top en heeft ambities op Champions League-niveau.    
  
PSV is op zoek naar enthousiaste stagiair Allround Filmmaker (Content Creator) 
voor 32 tot 40 uur per week. De stage zal starten in augustus/september 2022. 

  
Wat is de afdeling Marketing en Media? 

PSV Marketing & Media is verantwoordelijk voor alle marketing- en communicatie-
uitingen van de club. PSV Media verzorgt de content op alle eigen mediakanalen 
van de club, zoals de prijswinnende website PSV.nl, tv-programma’s op ESPN en 
de clubmagazines. 
    
Wat ga je doen als Allround Filmmaker (Content Creator)? 
Als stagiaire ben je verantwoordelijk voor het beheren/archiveren van de content, 

daarnaast help je bij productionele werkzaamheden zoals het maken van callsheets 

en draaiplanningen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het assetsbeheer van PSV 

Media. Tijdens draaidagen draag je zorg voor onze apparatuur en assisteer je de 

crew op diverse sets. Maar ook jij gaat met een camera op pad om verschillende 

(voetbal)content voor PSV te filmen. Tevens speel je een rol in het monteren van de 

diverse content, het is dus belangrijk en essentieel dat je kunt werken in Adobe 

Premiere Pro. Van voetbalcontent tot aan branded content en van liveshows tot aan 

persconferenties ondersteun jij de crew van PSV Media. Kortom een diverse stage 

met de focus op camera en av specialisme. 

 
Primaire kerntaken als stagiair Allround Filmmaker  

• Camerawerkzaamheden  

• Productionele werkzaamheden  

• Beheren van content  

• Assisteren op filmsets 

• Apparatuur beheer  

• Edit/montage werkzaamheden  
 



 

 

 

 

Wie zoeken wij op de afdeling Marketing en Media? 

• 32-40 uur beschikbaarheid per week  

• Je hebt minimaal HBO werk- en denk niveau  

• Je volgt een relevante opleiding  

• Je hebt geen 9-5 mentaliteit en bent zeer flexibel  

• Je bent elk weekend beschikbaar en werken in het weekend is voor jou dus 
geen probleem 

• Je bent stressbestendig, schakelt snel en kan goed zelfstandig werken  

• Je bent in bezit van een geldig rijbewijs  

• Ervaring in het monteren in Adobe Première Pro is een pre  
 

We vinden het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die horen PSV. Dat 
zijn: prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief.    
   
Solliciteren? 

Hebben we je interesse gewekt voor deze stageplaats en herken je jezelf in 
bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Deze kun 

je indienen via de vacaturesite.        
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.    

 


