
 

                                                                                 

Syntra West 

Corporate film (max. 3 min.) 
 

 

Opdracht: 

 

Wat 
De conceptuele voorbereiding, uitvoering en afwerking van een promofilm  
van max. 3 minuten. 
 
Het betreft een corporate filmpje dat bij de ‘opstartles’ getoond zal worden aan alle  
Syntra West-cursisten, met de bedoeling om startende cursisten een ‘uniforme’ voorstelling 
van Syntra West te geven. 
 
Duur 

2 à 3 minuten 

 

Inhoud 

 Wat is Syntra West / Reden van bestaan Syntra West 

 Missie / Wat willen we bereiken? 

 Syntra West – Voor mensen met professionele ambities 

 Door Syntra Vlaanderen gecertificeerde opleidingstrajecten 

 Opleiden tot meer en beter ondernemen 

 Visie op opleidingen / Competentieontwikkeling: 

arbeidsmarktgericht, docent als professional en leercoach, 

activerende leeromgeving, intensief praktijkleren, motiveren en 

stimuleren voor ondernemerschap & ondernemerszin. 

 SBM ( = de bedrijfsgerichte trainingen van de Syntra West-groep) / 

opleiding, coaching en advies voor professionelen uit het 

bedrijfsleven. Zowel in open aanbod of op maat van het bedrijf. 

 

Verwachting 

 Pro-actief meedenken / meeschrijven aan het scenario 

 Voorstellen hoe het filmpje best aangepakt wordt  

(interviewstijl?, werken met voice-over?, diverse beelden?, 

eventueel interview met algemeen bestuurder?,…) 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 

 

 

 

Op te leveren: 

 
Bij inschrijving 

 De kandidaten schrijven zich in door een mail te sturen aan  
sofie.barremaecker@syntrawest.be en inge.dekyvere@ocwest.be 
vóór 21 mei 2016 

 Deze mail omvat: 
o Bevestiging van kandidaatstelling voor deze opdracht 
o Motivatie van deelname 
o Een eerste algemeen conceptvoorstel (ideeën, voorbeelden,…) 

 Bij de inschrijving moet een portfolio voorgelegd worden 
(mag bv. ook door een of meerdere links naar een website of naar de afzonderlijke 
projecten mee te geven in de inschrijvingsmail) 

 
Bij selectie voor uitvoerende fase 

 Voorbereiding en opnames moeten ten laatste tegen 10 juni 2016 afgerond zijn  
(in zomer geen cursisten). 

 Tussen 9 juli en 15 augustus 2016 is er geen verdere afstemming / feedback mogelijk 
(verlofperiode). 

 Montage en eindbewerking moeten tegen eind augustus 2016 opgeleverd worden. 
 
 

 

Budget: max. 2.500€ (excl. btw) 

Opleveringsdatum: eind augustus 2016 

 

 

Geschikte profielen: 

 

Grafisch design / Camera & montage / Marketing en communicatie 

specialist / Multimedia en video specialist / Allround creatief brein / 

… 

 

 

Voor meer info: contacteer Inge Dekyvere 

inge.dekyvere@ocwest.be – 056 / 280 900  

 

Geïnteresseerd in de Nieuwsbrief van Crealink? 

Schrijf je in via www.crealink.be 
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