
VUL JIJ HET TEAM AAN?

Bernhard Schepens is al meer dan 8 jaar aan de slag bij CK Productions. Samen zijn we op zoek 
naar een nieuwe collega, want nu zijn er wat te weinig uren in een dag.

Lees hier zijn verhaal: Toen ik startte kon ik nog mee vormgeven aan de werking van CK Produc-
tions en de projecten die we uitvoeren. Dat doe ik de dag van vandaag nog want we zijn een klein 
team dat per project groeit. Ik denk dat dat vormgeven aan het bedrijf ook wel is wat m̓n
collega̓s leuk vinden want ieder hee z̓n eigen sterktes die ontwikkeld kunnen worden in het 

bedrijf.

CK Productions is gestart als klassiek tv-productiehuis. Onze passie ligt erg bij muziek, events en 
innoverende techniek, en dat hee onze koers wel bepaald. Ik benoem ons graag als cross-over 
tussen video- en soware of IT. Die werelden zijn de laatste jaren erg naar elkaar aan het groeien 

en we staan graag mee aan het roer bij innoverende projecten.

Daar zien we dat we nog iemand nodig hebben die z̓n schouders mee onder het soware 
gedeelte wil zetten. We krijgen meer en meer vraag naar interactieve web applicaties, het inzetten 

van IT infrastructuur en custom soware applicaties op de filmset.

Ik doe Ik doe zelf de technische coördinatie van bijna al onze projecten, dat is veel multicamera, live 
streaming, film- of tv productie, en soware ontwikkeling. Het belangrijkste is om overzicht te 
houden, en een communicatie flow te voorzien tussen de crew. Wat we doen is steeds maatwerk. 
Van zodra er een aanvraag binnenkomt maak ik een overzicht van wat er technisch nodig is, 
zodat er een offerte gemaakt kan worden. Soms is het maar checken of de inschatting juist is, 
anders is het een lijstje met materialen en mensen maken, en meestal is het een technische 
schets. Dan is er ook een begeleiding naar de klanten toe om de juiste vragen te stellen om zo de 
juijuiste oplossing te kunnen bieden. Daarna is het voorbereiding en uitvoeren van het project.

Bernhard – Technisch Producer

Technisch Projectmanager 
met kennis van soware development

FUNCTIE
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In soware ontwikkeling ben ik wat minder thuis. Ik heb veel zelfstudie gedaan omdat ik iets 
nodig had in een project, en zo heb ik wel kennis van html, css, javascript, databases en linux. Dat 
zorgt er voor dat ik een basis heb van technieken die nodig zijn, en zo kan inschatten wat er wel 

en niet mogelijk is. Ik ben geen programmeur, maar dat hoe ook niet.

WWat we in jou zoeken is een collega die meer kennis hee van dat laatste: soware ontwikkeling. 
Dat zijn voornamelijk web-apps in react en node.js, maar we zoeken natuurlijk steeds naar de 
juiste oplossing. Soms zijn het ook kleine projectjes zoals het parsen van json files voor grafiek-
machines, het onderhouden van vm̓s met onze eigen applicaties. Bij uitzondering komt er eens 

een hardware project bij.

In je vrije tijd doe je wat je wil. Dit is alvast waar mijn interesses liggen:

Muziek
Concerten, festivals, platen, …

-----
Films/series

liefst iets met wat inhoud, en soms gewoon iets om je hersenen uit te zetten
-----

RReddit, memes, forums,
een gezonde portie van je interesses speelt zich online af

-----
Gaming
retro games
-----
Foodie

in de in de keuken staan of gewoon lekker eten
-----
Reizen

liever op avontuur dan in een all-in hotel
-----
Natuur

wandelen deed ik al voor het in 2020 cool werd.
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Ik ben op zoek naar een extra aanspreekpunt op technisch vlak.
Iemand die snel zicht krijgt qua mogelijke aanpak van een project vanuit een technisch

perspectief.

Ik verwacht dat je zelf op onderzoek gaat en wil bijleren, steeds met het oog op wat de beste 
oplossing is voor de klant in functie van de mogelijkheden, middelen en technieken.

IdIdealiter ben je het gewend om in kleinere structuren te werken, waar de ideeën en klanten vaak 
wisselen.

Een positieve mindset is een mooie troef en we moeten vaak snel kunnen schakelen.
Een afwachtende houding kunnen we niet aannemen, pro actief denken en reageren is eigen aan

CK Productions.

Céline Kruijs – Zaakvoerder CK Productions

ALGEMENE VEREISTEN
Een vlotte communicator, een teamplayer

-----
Je spreekt goed Nederlands en Engels en liefst ook Frans

-----
Events spreken je aan, werken met tijdsdruk schrikt je niet af

-----
Je heJe hebt kennis van moderne soware technieken: react, node, aws/azure/…

 -----
Kennis van cdn distributie, wbrtc en http live streaming zijn een plus

-----
Je hebt een gezonde portie humor (je moet kunnen meelachen met ons)

-----
Je kan zelfstandig werken en doet je eigen time management

3  -  4



AANBOD
Een job in loonverband of als zelfstandige.

Flexibele werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk

Je komt terecht in een informele bedrijfscultuur waar iedereen een grote verantwoordelijkheidszin
hee met een no nonsense aanpak en alles bespreekbaar is.

www.ckproductions.tv

LET̓S TALK
Heb je interesse in deze vacature?

Kijk zeker eens voor meer info over onze projecten op onze website.

Sollicitaties mag je mailen naar
hanne@ckproductions.tv
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