Vacaturetekst Fotograaf

S ch ng Compass
S ch ng Compass Uden is de overkoepelende organisa e waar Cultuurpodium De Pul en het Udense
jongerenwerk onderdeel van uitmaken. Met een klein team en veel vrijwilligers zijn wij dé organisa e op het
gebied van cultuur en jongeren in de gemeente Uden. Wil jij onderdeel worden van dit jonge, unieke en kleine
team? Bekijk dan hieronder onze vacatures:
Fotograaf:
Kun jij de perfecte shot maken op het juiste moment, leg jij de sfeer van de avond vast, beweeg je je met gemak
door grote menigten en ben je crea ef? Als fotograaf in de Pul maak je jdens het optreden foto’s van de acts,
of het nu een grote interna onale act is of in een in eme se ng zoals bij een singersongwriter, jij legt perfect
de sfeer vast. Je checkt bij de produc emedewerker of er restric es zijn en met de lich echnicus bespreek je of
er special e ects zijn zodat het lichtplan niet voor verrassingen zorgt.
Voor de show is het mogelijk dat je ingezet wordt om de bezoekersinstroom mee te
begeleiden, zoals bij het scannen van kaarten of als gastheer/vrouw vragen te
beantwoorden.
Na de show maak je een selec e van de foto’s, eventueel bewerk je deze en zet er je eigen
watermerk op. Je selec e stuur je naar de PR medewerker zodat hij ze op de alle socials kan
ze en. Ook kunnen ze voor andere PR doeleinden gebruikt worden zoals website, publica es
zoals jaarverslagen en andere ui ngen van de Pul.
Wij vragen:
- minimumlee ijd 16 jaar
- stressbestendig, zorgvuldig en integer kunnen werken
- collegiaal, representa ef, communica ef vaardig en betrouwbaar
- werken volgens een strak jdschema en volgens de wensen van de band
- snelle verwerking van de foto’s; enkele foto’s op de avond zelf al aanleveren
- deelname aan interne opleidingsprogramma en vergaderingen
- bekend zijn met de geldende huis- en veiligheidsregels
- aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)
Jij krijgt:
- veel ac viteiten waar je als vrijwilliger aan deel kunt neme
- inspraak in de uitvoering van werkzaamheden en arbeidsomstandigheden
- scholingsmogelijkheden
- coaching en begeleiding (indien gewenst of nodig)
- deelname aan feestjes, borrels en andere bondingsac viteiten
- vrijwilligersvergoeding en gra s toegang tot concerten en lms
- mogelijkheid tot aanscha en rela ekaartjes
- werkervaring bij een van het leukste en gezelligste poppodium van Nederland!
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Voor vragen of sollicita e op deze vacature neem contact op met: Saskia Plug, vrijwilligers coördinator
Saskia@compass-uden.nl

