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Vacature Producer Animatie  

 

 

Onder begeleiding van de producent en uitvoerend producent bekleed je een organiserende en 

coördinerende functie binnen StudioLumière,  de animatietak van het productiehuis Lunanime. 

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn vooral gericht op het administratief en financieel 

initiëren en opvolgen van de animatiefilm producties van begin tot einde.  Het kan zowel om kortfilms, 

series als  langspeelfilms  gaan al dan niet in coproductie.  

 

 

Bedrijf schets 

 

Lunanime is de productietak van de Lumière Groep, bekend van de Scandinavische series en zijn 

kwalitatieve cross-over en arthouse distributie, maar ook van zijn cinema’s te Brugge en Antwerpen 

(Cartoons).  

Bij Lunanime maak je deel uit van een enthousiaste kleine ploeg – met een kantoor in Gent en 

Amsterdam -  die zowel fictie- als animatiefilm produceert met veel affiniteit voor Franse producties 

en zich richt op zowel eigen productie als  internationale coproductie, steeds gelinkt aan de distributie. 

StudioLumière is een jonge 2D animatiestudio met veel groeipotentieel.   

Op animatie vlak coproduceerde Lunanime de Oscar genomineerde film VAN DE KAT GEEN KWAAD, 

PHANTOM BOY en  talrijk bekroonde kortfilms. Op fictie vlak produceerden we recentelijk LE CIEL 

FLAMAND, de tweede  langspeelfilm van PETER MONSAERT. Voor de komende jaren staat en een hele 

rits  aan nieuwe eigen producties/coproducties, zowel series, langspeelfilms als kortfilms op de 

ontwikkelingslijst met onder meer de nieuwe lange animatiefilm van de makers van VAN DE KAT GEEN 

KWAAD en PHANTOM BOY. Eind november starten we met de lange animatiefilm FUNAN.  

Meer info over al onze producties zie Lunanime.be.  

 

 

Functiebeschrijving: 

 

- Opmaak budgetten en financieringsplannen 

- Opvolgen en opstarten van projecten binnen StudioLumière (studio management) 

- Opstellen planningen 

- Opstellen cashflows i.s.m. hoofdboekhouder 

- Financiële opvolging projecten i.s.m. de uitvoerend producent, hoofdboekhouder en de CFO 

- Subsidie aanvragen & Tax shelter dossier beheer i.s.m. de productieassistent 

- Communicatie met de coproducerende partijen 
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Profiel: 

 

- Je hebt zin voor initiatief, je bent gedreven 

- Je bent vlot in communicatie 

- Je bent een primus in organisatie 

- Je bent stressbestendig 

- Je bent flexibel en kunt snel schakelen 

- Je bent een teamplayer 

- Je hebt een zwak voor cijfers 

- Ervaring in film- en/of animatieproductie in Vlaanderen  

- Kennis van animatiefilmproductie is een troef 

- Je bent vlot 3-talig: Nederlands, Frans en Engels 

- Je hebt een rijbewijs B en je bent ecologisch ingesteld 

 

 

 

Aanbod: 

 

Een fijne en uitdagende job in een tof team, correcte verloning 

Een contract van minimum 1 jaar  met start midden november 2016 

4/5 de baan – mogelijkheid tot voltijds 

 

Je werkt vanuit ons kantoor in Gent. 

 

Hoe solliciteren: 

Interesse? Mail snel naar annemie@lunanime.be  

 

 

 

 

 

 


