
Foto & Video Content Creator
Hou jij van het uitdenken van originele concepten en 
maak je graag prachtige stilstaande en bewegende 
beelden? Dan kunnen we jou binnenkort misschien 
verwelkomen als foto & video content creator. Wij zijn 
een bedrijf in volle groei binnen de hondensector en 
zoeken iemand voor verdere uitbreiding die aan de 
slag kan om mee het online verhaal verder  
uit te bouwen.

Jouw profiel
• Je weet een product of gelegenheid om te vormen 

tot een functioneel en creatief resultaat door 
middel van beelden en video.

• Je kunt een stilstaand beeld tot de verbeelding 
laten spreken en plant alles consequent in op 
social media.

• Je denkt in oplossingen en opportuniteiten en ziet 
een huisstijl als de “heilige graal” binnen  
jouw werk.

• Je bent bovendien een grote dierenvriend.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en kan zowel 

autonoom als in team functioneren. 
• Idealiter ben je vertrouwd met de nodige (Adobe) 

pakketten en kan je je naast Nederlands en Engels 
ook behelpen in het Frans.

Ons aanbod
Je komt terecht in de digitale afdeling en biedt hier 
de nodige ondersteuning aan het team. We zetten 
jou graag in voor video, namelijk om te regisseren en 
beelden te schieten en te monteren, maar ook om 
prachtige foto’s te maken voor zowel druk als digitaal 
werk. Afhankelijk van jouw kennis, kan jij jouw talenten 
hier ten goede inzetten en verder ontwikkelen. 
Wij zorgen voor een marktconform salaris met 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, 
ecocheques, groepsverzekering en een collegiale 
omgeving in onze nieuwe kantoren te Moen. Deze job 
betreft een voltijdse functie binnen een 38 urenweek. 

Interesse? 
Overtuig en verras ons dan alvast van jouw kunnen 
en wie weet spreken we elkaar binnenkort! Solliciteer 
door een mailtje te sturen naar dieter@transgroom.
com met de vermelding “vacature foto & video  
content creator”.

Transgroom nv, Moenkouterstraat 4, 8552 Moen, België - T. +32 (0)56 25 20 10  - info@transgroom.com - www.transgroom.com

GEZOCHT:


