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MEDERWERK(ST)ER FOTOGRAFIE
Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers
komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken
zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep.
We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.
Transvisie is op zoek naar een medewerk(st)er fotografie. Vind je het leuk om te fotograferen en heb
je er ook feeling voor? Heb je oog voor een perfecte foto? Zijn je vrienden altijd weer verrast door de
kwaliteit van je foto's? Dan ben je misschien de juiste persoon voor ons. Wij hebben een website die
best nog wat verbeterd kan worden met foto’s. Verder willen we een eigen beeldbank opzetten. Je
maakt deel uit van de redactie en kunt dus meediscussiëren over tal van zaken op het gebied van de
informatievoorziening.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?
•
•
•
•

in opdracht van Transvisie en in overleg met de redactie maken van foto’s voor onze
beeldbank en onze website;
bereid de rechten van de foto’s in opdracht van Transvisie gemaakt over te dragen aan
Transvisie;
deelnemen aan vergaderingen van de redactie
deelnemen aan de 3 medewerkersdagen per jaar.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis van de doelgroep;
creatieve inslag en gevoel voor beeld;
relevante (werk)ervaring;
ervaring met internet, sociale media en websites;
ervaring fotobewerkingsprogramma’s;
een accurate, creatieve, communicatieve en flexibele werkhouding;
handelen overeenkomstig de missie en de visie van Transvisie;
4 uur per week beschikbaar gedurende langere tijd.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
samenwerking met medewerkers en bestuur;
drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
mogelijkheid tot bijscholing;
reiskostenvergoeding.

Heb je interesse? Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl
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