GEZOCHT: FILMCREW OF ALL-ROUNDER (REPORTER/CAMERAMAN/MONTEUR)
(juli-augustus 2020)
YOUCA vzw (vroeger Zuiddag) zoekt een filmploeg om in juli 2020 een documentaire te draaien over een
jongerenproject van KIYO ngo in Rio de Janeiro, Brazilië.

Waarom?
Elk jaar organiseren we de YOUCA Action Day. Dan engageren 15.000 leerlingen zich om één dag tijdens de
schooluren te gaan werken bij een bedrijf, overheid of particulier. Het loon dat ze verdienen gaat naar
jongerenprojecten wereldwijd. De opbrengst van de YOUCA Action Day van 15 oktober 2020 gaat naar een project
in Brazilië, de Filipijnen én België van KIYO ngo. Met dit project ondersteunen we jongeren om voor hun rechten op
te komen. Jongeren mogen, of liever moeten, meer #impACT hebben in de maatschappij.
In juli gaan 5 Belgische jongeren op inleefreis naar het project in Rio de Janeiro, als ambassadeur voor YOUCA. Helaas
kunnen we niet alle 15.000 jongeren en 8.000 werkgevers-voor-één-dag meenemen, daarom maken we ter plaatse
een documentaire. Zo krijgen de deelnemers van YOUCA Action Day een idee hoe het is om jong te zijn in Rio de
Janeiro, waar het project over gaat en wat het betekent voor de Braziliaanse jongeren. De documentaire wordt
verspreid naar 25.000 contacten en opgenomen in een educatief pakket voor ruim 250 scholen. Daarnaast sturen we
de documentaire naar onze perscontacten.

Wat?
•

•
•

•

•

Jullie staan in voor het scenario, het filmen en de montage met gepaste pancartes en muziek. Een all-round
afgewerkt product dus. Hiervoor overleg je regelmatig met de communicatieverantwoordelijke van YOUCA
– voor, tijdens en na de reis.
Voorafgaand aan de reis is er een moment (mei/juni) waarop jullie kennismaken met de jonge ambassadeurs
en de jongerenwerker die meereizen.
Tijdens de reis leren jullie de Braziliaanse jongeren kennen die actief zijn in het project, en is het aan jullie
om de geschikte protagonisten te kiezen. Belangrijk om te weten: jullie hebben ongeveer een 10-tal dagen
om de documentaire te filmen. Tijdens jullie verblijf is er een fixer die de lokale context kent en een
(Engelstalige) tolk.
Na de reis volgt de montage waar ook jullie voor verantwoordelijk zijn, student-vertalers kunnen eventueel
via YOUCA gevraagd worden. De documentaire mag tussen de 10 en 15 minuten duren. Naast de docu
hebben we ook graag enkele social video’s (max 1 minuut) met de Belgische en/of Braziliaanse jongeren.
Deadline documentaire en social video’s: 31 augustus 2020.

Checklist voor de ideale filmploeg
•
•
•
•
•
•
•

Een vlotte, enthousiaste filmploeg (2 personen) of een all-rounder die graag in een jongerenatmosfeer
vertoeft.
Je voorziet je eigen cameramateriaal en professionele (montage)programma’s.
Jezelf durven uitdrukken in andere talen is een noodzaak, Portugees spreken is een giga-pluspunt.
Jullie zijn deadline-lovers: op voorhand is er niet al te veel informatie beschikbaar over het project, nadien
gebeurt de montage binnen de maand.
‘Getting things done’ is jullie motto: jullie werken actie- en oplossingsgericht, in elke context.
Jullie geloven in de kracht van jongeren wereldwijd en vertrekken vanuit de eigenheid van elk individu. Jullie
maken vlot contact met anderen en krijgen vertrouwen van hen.
Jullie zijn positief en creatief, met een zotte kwinkslag.

Check? YOUCA biedt jou…
•
•
•
•

Een onvergetelijke reis naar Rio de Janeiro, met een bende geëngageerde jongeren in juli 2020
Alle onkosten zijn gedekt (vliegtickets, verblijf, kosten ter plaatse)
Mogelijkheid om 1 à 2 weken extra in Brazilië te reizen (op eigen kosten)
Een bespreekbare vergoeding, bijvoorbeeld via KVR

YOUCA ijvert voor een rechtvaardige samenleving wereldwijd. Wij selecteren kandidaten dan ook op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden – ongeacht gender, herkomst, nationaliteit of handicap.

Interesse?
Stuur je CV/portfolio en motivatiebrief vóór 13 april 2020 naar job@youca.be met referentie ‘Filmploeg’. We nodigen
een aantal kandidaten voor een gesprek in de week van 20 april. In de week van 27 april laten we ten laatste weten
of je de opdracht hebt.

Meer informatie?
Neem een kijkje op onze sociale media en www.youca.be. Met vragen kan je terecht bij
communicatieverantwoordelijke Tatiana De Wée via tatiana@youca.be of 0472 23 02 28.

Zin om enkele vorige docu’s en social video’s te bekijken?
•
•
•
•

•

2019: jonge ondernemers in Guinee (Trias)
2018: gendergelijkheid in Ecuador (Plan International)
2017: dromen krijgen kansen in El Salvador (Trias)
Campagne-oproep Belgische ambassadeur
Social video ‘Dromen’ Ecuadoraanse ambassadeurs

YOUCA = YOUth for Change and Action
YOUCA, YOUth for Change and Action (vroeger gekend als Zuiddag) is een organisatie voor en door jongeren die
hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen
bewust te maken van maatschappelijke thema’s en hen te ondersteunen in hun engagement.
Jaarlijks organiseren we in oktober de YOUCA Action Day. Meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren
engageren zich om die dag aan de slag te gaan voor een bedrijf, organisatie, overheid of particulier. Het loon dat
ze daarmee verdienen gaat naar jongerenprojecten wereldwijd, in samenwerking met NGO’s en 4e pijlerorganisaties. Doorheen het jaar organiseren we andere vormingsactiviteiten en acties voor en door jongeren.
YOUCA trekt jongerenparticipatie door in de hele werking. Jongeren selecteren welke projecten financiële steun
zullen krijgen, verdiepen zich in de uitdaging van het jaar, zetten acties op om deze uitdaging te doen leven, gaan
op inleefreis naar het project en ontvangen 12 jongeren in België, geven presentaties in deelnemende scholen,
overtuigen bedrijven om deel te nemen... Jongeren zijn er op alle niveau’s, zij zetelen in het Bestuur en Algemene
Vergadering.

