Stagiair Multimedia Design
https://www.icdrachten.nl/vacatures/stagiair-multimedia-design/

Bedrijf: Sparck Technologies
Locatie: Drachten
Opleidingsniveau: HBO
Periode: 6 maanden
Stage: Ja
Jouw stagefunctie
Binnen de afdeling Engineering liggen er een aantal opdrachten gericht op het bedenken,
maken en bewerken van video, dit zal de focus zijn van de stage. Daarnaast zou er eventueel
een mogelijkheid zijn om te leren werken met Keyshot en/of Creo Illustrate om animaties te
maken van 3D-CAD data en illustraties te maken. Daarnaast is er ruimte om mee te denken
over de strategie van het soort media dat Sparck Technologies gebruikt, hoe we dat
beschikbaar stellen en welke media het meest effectief zijn voor de diverse
gebruikersgroepen.
In samenspraak met een (team van) expert(s) storyboards schrijven voor How To
video’s.
Filmen van de eerder uitgewerkte ideeën samen met een expert, zowel intern als
mogelijk ook op locatie bij onze klanten.
Korte video’s creëren van het geschoten videomateriaal.
Trainingsmateriaal maken, samen met een expert, waarmee productspecialisten zelf
storyboards en video’s kunnen maken om servicevragen te beantwoorden.
Uitzoeken van nieuwe technieken t.b.v. opnameapparatuur/techniek/studio.
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Optioneel: 3D Animaties/illustraties maken met Creo Illustrate* en/of Keyshot** t.b.v.
training en e-learning
Optioneel: het maken van Exploded-view tekeningen met behulp van Creo Illustrate*
*Creo Illustrate is een 3D pakket en is training voor beschikbaar bij Sparck
Technologies.
** Keyshot is een ‘Raytraced rendering’ pakket en er is een training beschikbaar bij
Sparck Technologies
Wat biedt Sparck jou?
Een mooi bedrijf om aan je CV toe te voegen;
Een professioneel team met een breed werkveld;
Interessante, actuele en dynamische projecten;
Goede begeleiding en alle ruimte voor ontwikkeling;
Een bruto stagevergoeding van € 325,- per maand.
Over ons
Sparck heeft sterke focus op R&D en onze medewerkers krijgen alle ruimte om vernieuwing
te initiëren. Onze automatische verpakkingsmachines voor dozen op maat zijn dan ook het
gevolg van één van die nieuwe ideeën. Deze revolutionaire inpakmachines vouwen in rap
tempo automatisch dozen op maat om bestellingen heen. Door te besparen op
opvulmateriaal, personeel en transportvolume is het voor webshops mogelijk een
volautomatisch en duurzaam verpakkingsproces in te richten waarmee snel, betrouwbaar en
milieuvriendelijk verpakt kan worden
Ben jij
Een HBO’er, leergierig, enthousiast, creatief, zelfstandig én pro-actief?
Geïnteresseerd?
Lijkt het je interessant om bij een innovatief/ internationaal bedrijf stage te komen lopen.
Stuur dan je motivatie en CV naar recruitment.nl@sparcktechnologies.com.
Kijk voor meer informatie op onze website:
https://sparcktechnologies.com/packaging-by-quadient-is-sparck-technologies/
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