Vacature: docent Opdrachtfilms/Bedrijfsfilms
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is voor haar faculteit Dutch Filmers Academy op zoek
naar een enthousiaste, betrokken en deskundige docent voor de hbo-opleiding. Je verzorgt lessen en
ontwikkelt desgewenst ook lesmateriaal. Je draagt bij aan de persoonlijke, technische en creatieve
ontwikkeling van onze studenten.

Ben jij onze nieuwe docent Opdrachtfilms/Bedrijfsfilms?
Zie je het als een uitdaging om je kennis over te dragen aan Hbo-studenten, ben je didactisch
onderlegd en heb je een flinke dosis ervaring met het ontwikkelen en produceren van
opdrachtfilms/bedrijfsfilms, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als docent Opdrachtfilms/Bedrijfsfilms leer je studenten concepten te ontwikkelen en te produceren
voor een opdrachtgever.

Je taken op een rijtje





Onderwijsuitvoering - voorbereiden en uitvoeren van lessen;
Onderwijsontwikkeling - eventueel ontwikkelen van nieuw lesmateriaal;
Studieloopbaanbegeleiding - begeleiden, coachen en beoordelen van studenten;
Toetsen en assessments - toetsen van leerresultaten, beoordelen van ontwikkeling van de
student en/of uitvoeren van assessments.

Wat neem je inhoudelijk mee?




Je hebt ervaring met het ontwikkelen en produceren van bedrijfsfilms en/of commercials;
Je bent een all round filmmaker;
Je hebt feeling met de doelgroep Hbo studenten.

Wat neem je verder mee?





Je beschikt over hbo-plus of universitair werk- en denkniveau;
Je hebt ervaring met lesgeven of bent er aantoonbaar voor gemotiveerd;
Je vindt het geen probleem om binnen een (onderwijs)structuur te werken;
Je hebt ervaring met het ontwikkelen van lesmodules (pré).

Wat bieden wij jou?




Inspirerende, creatieve onderwijsomgeving;
Betekenisvolle baan met jongeren op weg naar de volwassenheid;
Een prettige, informele werksfeer.

Over de organisatie
De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB) is een uniek particulier opleidingsinstituut voor
mbo- en hbo-opleidingen en cursorisch Fotografie- en Film- en VXD-onderwijs in voltijd en deeltijd.
Professionele en bevlogen docenten staan borg voor hoogstaand vakonderwijs dat studenten de
ruimte geeft om hun technische talenten en creativiteit te ontwikkelen. Ondernemerschap zit in het
dna van de NAVB dat vooral toegepaste opleidingen aanbiedt die in nauwe relatie staan tot de
dagelijkse praktijk van filmers en fotografen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv naar Monique Eenkhoorn: monique@navb.nl. Voor vragen over de
vacature kan je eveneens contact opnemen met Monique Eenkhoorn: 055-3560522.

