
 
MOTION DESIGNER 
 
Gaat jouw hart sneller slaan van straffe videcontent? Vloeien de sterke videoformats en scripts uit je 
creatieve pen? Hou je van stijlvolle, sprekende beelden? En kan je zelfstandig een creatief concept 
bedenken, realiseren en monteren? Dan ontvangt ons kantoor je met open armen! 
 
Plug is een sterk groeiend marketing- en lifestylebureau met 20 jaar ervaring. Ons doel? Stijlvolle 
brandings die werken! Want onze stijl en aanpak maken het verschil in de communicatie van onze 
klanten. 
Onze troeven? Een grote affiniteit en ervaring met grafische projecten omtrent mode, wonen en 
lifestyle. 
Ons team? Is zeer enthousiast & gedreven en staat te popelen om een nieuwe jonge collega fulltime op 
te nemen in de groep! 
  
1/ Omschrijving takenpakket 
Als motion designer werk je volledige videoprojecten uit in overleg met je collega’s. Van het bedenken 
van een creatief concept tot het uitwerken van een scenario en op punt zetten van de audio en de 
montage. Je zoekt sterke, passende beelden uit die een mooi visueel verhaal vertellen. Kanalen zoals 
Facebook, Instagram en YouTube hebben geen geheimen meer voor je. Kortom, je kan zelfstandig een 
videoconcept op maat van de klant realiseren van a tot z. 
  
2/ Profiel 

• Je hebt een opleiding in een audiovisuele richting voltooid. 
• Je weet een briefing te interpreteren en bent kritisch. 
• Je durft creatief om te springen met een concept. 
• Je houdt van digitale media en bent op de hoogte van de laatste trends. 
• Je beheerst de programma’s zoals After Effects, Premiere Pro en Audition en montage- en 

nabewerkingsprogramma’s. 
• Je bent een visuele storyteller met oog voor perfectie en stijl. 
• Je bent gemotiveerd, flexibel en werkt graag in teamverband. 

  
3/ Aanbod 

• Een veelzijdige creatieve job op een aangename, trendy werkplek. 
• Een interessante, gediversifieerde klantenportefeuille en zeer gevarieerde opdrachten en 

onderwerpen. 
• 12 jonge, creatieve collega’s waar je op kan rekenen. 
• Een competitief loon volgens je capaciteiten en inzet. 
• Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, een iPhone, een MacBook en een bonussysteem per 

kwartaal. 
  
  
Interesse? Stuur dan snel je cv, portfolio en motivatie door naar info@plug.be 
  
Reclamebureau Plug 
Sint-Martinusstraat 19 
8800 Roeselare 
051/25.09.86 


