
[Stagiair] 
Animatie/Audiovisuele 

vormgeving
“Animation can explain whatever a man can conceive”

Walt Disney

Kindermedicijn B.V.
De zorg is toe aan vernieuwende producten die het welzijn van de patiënt 
ten goede komen. Kindermedicijn zet zich in voor het verbeteren van de 
zorg door het introduceren van nieuwe innovatieve producten. De Beeldslui-
ter is het eerste initiatief van Kindermedicijn. Deze visuele weergave van de 
bijsluiter helpt patiënten om de lastige, papieren bijsluiter te begrijpen.

Wij zijn op zoek naar een meewerkstagair(e), m/v, die ons kan helpen bij het 
animeren van de Beeldsluiter. Jij voert alle werkzaamheden op het gebied 
van 2D animatie uit en levert een professioneel eindproduct. 
Ook zijn er in het algemeen veel kansen op het gebied van verbeteringen en 
nieuwe producten binnen ons bedrijf.

De Beeldsluiter wordt geanimeerd in Adobe After Effects. Alle animaties 
worden opgeslagen in een alsmaar groeiende database, zodat materiaal kan 
worden hergebruikt. De Beeldsluiter bevat ook stukken ondertiteling en 
voice-over, soms in meerdere talen.



Wie ben jij?
Geïnteresseerd?! Lees dan snel verder of de onderstaande situaties bij jou passen:

• Het bijdragen aan de gezondheid van de samenleving met mijn werkzaamheden, dat vind ik  
 belangrijk! Dit product helpt mensen en daar wil ik mij voor inzetten.

• Ik vind het leuk om mijn eigen gang te kunnen gaan. Een functie met ruimte voor eigen inbreng  
 schrikt mij zeker niet af. Het initiatief nemen is juist leuk en leerzaam.

• Nieuwe dingen leren is leuk. Jij ben daarom leergierig en op zoek naar nieuwe kennis. 
 Luisteren naar wat collega’s te zeggen hebben, hoort daar absoluut bij.

• Dynamiek en verandering zijn belangrijk. Een veranderende omgeving vind je interessant. 
 Het liefst draag je bij aan een verandering.

Zijn deze situaties herkenbaar? Lees dan verder wat wij vragen.

In het kort
Jij:

• Volgt een audiovisuele opleiding 
• Beheerst Adobe After Effects en Adobe Illustrator goed 
• Kunt werken binnen een bepaalde stijl en database
• Creatief en vernieuwend
• Houdt je aan afspraken, deadlines en werkt secuur
• Neemt initiatief
• Hebt minimaal MBO denkniveau
• Houdt van een uitdaging
• Hebt interesse in de zorgsector
• Voelt je thuis in een klein, groeiend bedrijf

En natuurlijk ben je gewoon heel enthousiast om aan de slag te gaan.

Wij zijn een klein, groeiend bedrijf met een innovatief karakter. Deze audiovisuele functie is een 
uitdaging omdat er veel aan het veranderen is binnen ons bedrijf. Er zal moeten worden gewerkt 
volgens onze bestaande stijlen en processen, maar daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng. Jij mag 
ons laten zien wat je allemaal in huis hebt. Wij luisteren naar jou en zijn benieuwd wat jij ons kan 
bieden.

Ook al pas jij niet precies in het plaatje dat wij schetsen, er is altijd de mogelijkheid om gewoon eens 
kennis te maken. Wij moedigen dit zelfs aan en willen iedereen een kans geven. 

Stuur daarom jouw CV en Motivatiebrief op naar b.deboer@kindermedicijn.nl
of meer informatie bel met Bianca de Boer, 06-13056005


