
Vacature videomonteur – Nederlands 

Eyes—Screen

Eyes—Screen is op zoek naar een ervaren videomonteur om ons enthousiast en ambitieus
team in hartje Brussel te versterken. We zoeken iemand die ons productiehuis kan versterken
met de uitwerking van campagnes, portretten en aantrekkelijke spots bij klanten in
verschillende sectoren.

We zijn trots op het afleveren van high-end werk en willen onze werking voortdurend
verbeteren en challengen. We zijn op zoek naar een creatieve videomonteur die met z’n werk
het team inspireert, een proactieve houding aanneemt, met de ambitie om samen de lat
steeds hoger te leggen. Je vormt dus een cruciale schakel binnen ons team.

Verantwoordelijkheden

§ Je monteert high-end video’s waar je zelf trots op bent en die voldoen aan de
verwachtingen van onze klanten

§ Je werkt nauw samen met het team om creatieve richtingen te bepalen voor onze
videoformats

§ Je zorgt ervoor dat alle projecten op tijd worden opgeleverd, volgens de
afgesproken briefing en verwachtte kwaliteit.

Vereisten

§ Relevante ervaring in videomontage (agency, in-house of als freelancer)
§ Ruime ervaring met Adobe Cloud software, waaronder Adobe Premiere
§ Diepgaande kennis van digitale cultuur, sociale media en hoe je boeiende
producties voor digitale platformen creëert.

§ Je blijft op de hoogte van nieuwe videoformats en montagestijlen, en past deze ook
toe in creatieve campagnes.

§ Je krijgt energie van nieuwe uitdagingen en denkt flexibel mee

Wat wij bieden

§ Een gevarieerd portfolio en duurzame samenwerkingenmet klanten.
§ Een gepassioneerd en ambitieus team met een goed bereikbaar kantoor in centrum
Brussel

§ Ondersteuning voor relevante opleidingen om je vaardigheden en interesses te
blijven ontwikkelen

§ Een vast contract met een interessante verloning en extralegale voordelen
§ De nadruk op een goede work-life balance

Deze functie kan ingaan met onmiddellijke ingang. Sollicitaties worden doorlopend
beoordeeld en met succesvolle kandidaten wordt contact opgenomen voor een gesprek.

Interesse? Deel je portfolio en CV via work@eyes-screen.com

mailto:work@eyes-screen.com


Vacancy for video editor - English

Eyes—Screen

Eyes-Screen is looking for an experienced video editor to join our bustling and ambitious
team in the heart of Brussels. This is an exciting time to join our production company as we
are busy working on campaigns, portraits and attractive spots with clients across different
sectors.

We are proud of delivering work to a high standard and want to continuously improve and
challenge the way we work. We are looking for a creative video editor who brings to the team
enthusiasm, a proactive attitude and the ambition to join us in producing outstanding work.
This role is key to producing outstanding results and your skills will determine the quality and
delivery of those.

Responsibilities
§ Edit high quality videos that respond to andmeet the clients’ expectations
§ You will work closely with the team to establish creative directions for our video
formats

§ Ensure all projects are delivered on time, to the agreed brief and high standard

Requirements
§ Relevant experience in video editing (either agency, in-house or as a freelancer)
§ Familiarity with Adobe Cloud software, including Adobe Premiere
§ Deep understanding of digital culture, social media and how to create engaging
content for digital platforms

§ You keep abreast of new video formats and editing styles, with the ability to learn
how to integrate them into creative campaigns

§ You are flexible and adaptable, able to react quickly to changing requirements and
new challenges

What we offer
§ A varied portfolio of projects and long-standing relationships with clients
§ A passionate and ambitious team with an easily accessible office in the heart of
Brussels

§ Support for relevant training courses to develop your skills and interests
§ A permanent position with a competitive salary
§ An emphasis on good work-life balance

We are looking to fill the position with immediate effect. Applications are reviewed on a
rolling basis and successful candidates will be contacted for an interview.

Interested? Share your portfolio and CV via work@eyes-screen.com

mailto:work@eyes-screen.com

