Vind je Artificial Intelligence (AI) interessant?
Doe werkervaring op met AI bij grote mediabedrijven.

Meer weten?

Meld je aan voor een
persoonlijk gesprek
over het leerwerktraject
Junior AI operator.

www.wspgv.nl/AI

Kunstmatige intelligentie, ook wel Artificiële Intelligentie (AI) genoemd, is echt een heel nieuw vakgebied.
Heeft dit jouw interesse? Dan is het leerwerktraject junior AI operator wellicht iets voor jou.
Je gaat aan de slag met data en AI bij grote mediabedrijven: RTL, NPO of Beeld en Geluid. AI is voor mediabedrijven
heel belangrijk. Met AI kun je bijvoorbeeld automatisch:
• persoonlijke aanbevelingen geven (zoals bij Netflix);
• onjuiste informatie opsporen (fake news);
• kijkcijfers voorspellen;
• teasers maken voor films en programma’s.
Als AI operator ‘train’ je de computer om dit automatisch te kunnen doen. Dat doe je met goede data.

Wat ga je doen?
Tijdens dit traject leer je meer over AI en goede datasets. Je gaat aan de slag met het beoordelen van videofragmenten. Je voorziet deze van kenmerken (labels). Je geeft bijvoorbeeld aan of een fragment geschikt is
voor jonge kijkers, romantisch is of aanspoort om verder te kijken. Zo maak je zogeheten datasets in de vorm
van goed gelabelde videofragmenten. Een AI-model kan met deze datasets patronen herkennen en automatisch
bepalen of er bijvoorbeeld geweld voorkomt in de video. Dit kan dan aangegeven worden als waarschuwing.

Duur traject en locatie

Het traject duurt 6 maanden. Je gaat met behoud van uitkering aan de slag bij mediabedrijven op het Mediapark
in Hilversum.

Wat heb je nodig om mee te kunnen doen?

Wil jij werkervaring opdoen als junior AI operator? Dan heb je het volgende nodig:
•
•
•
•
•
•

Basis computervaardigheden.
Interesse in ICT en AI.
Een zelfstandige werkhouding.
Oog voor detail, je kunt nauwkeurig werken.
Je kunt lange tijd achter een beeldscherm werken.
Repeterende werkzaamheden? Geen probleem, dat doe je graag.

Wat levert meedoen jou op?

Je doet werkervaring op én krijgt coaching en begeleiding. Zo werk je niet alleen aan je ontwikkeling, maar je ontdekt
ook welk werk bij je past. Heb je het traject goed doorlopen? Dan kan het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek
je bemiddelen naar betaald werk.

Meer weten?

Meld je dan aan via www.wspgv.nl/AI voor een vrijblijvend gesprek. Je krijgt dan meer informatie en samen bepaal je
of het iets voor je is.
Dit is een uitgave van WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek.

