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Ervaren studio-fotograaf gezocht! 

Bij PhotoSessions zijn we nu op zoek naar versterking voor ons team, in de vorm 

van een professionele studio-fotograaf. 

 

Ben jij een fotograaf met professionele vaardigheden, heb je ruime ervaring in 

studio-fotografie, en ben je in het bezit van een uitgebreid portfolio? Lees dan 

verder in deze open-vacature en jouw nieuwe baan bij PhotoSessions! 
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Over PhotoSessions 

Wij zijn een fanatiek team van twee, met veel super leuke klanten. In onze twee 

fotostudio’s, in Eindhoven en Venlo, komen de meest uiteenlopende mensen 

met duizend verschillende redenen om een fotoshoot te doen. Goede 

begeleiding en creatief meedenken staan centraal voor het beste resultaat. 

Naast de vele verschillende fotoshoots voor particulieren, en de mooiste 

bruiloft-reportages, maken we ook originele reclame foto’s en pakkende 

grafische content voor social media voor allerlei interessante bedrijven. 

In het werk dat wij doen staan persoonlijkheid, creativiteit en passie voorop! 
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Dit ga je doen 

Als fotograaf ben jij samen met mij, Milou van Helden, het gezicht van 

PhotoSessions. Je fotografeert niet alleen, maar stelt mensen die vaak nog nooit 

voor een lens hebben gestaan op hun gemak en begeleidt ze gedurende de hele 

shoot. Je bent zowel ons visitekaartje als fotograaf als beeldbewerker. 

De verschillende onderdelen zijn: 

✓ Fotografie. Jij gaat fotoshoots verzorgen, met particulieren en bedrijven, 

in de studio en op locatie. 

✓ Klantencontact. Per telefoon en email onderhoud je contact met je 

klanten. Jouw rol is om ze op een persoonlijke manier te informeren, te 

adviseren, en afspraken te plannen. 

✓ Professionele fotobewerking. De editing van de foto’s die je maakt is 

‘de kers op de taart’. Je verzorgt de fotobewerking zodat de foto’s na elke 

fotoshoot met een gouden randje de deur uitgaan.  

✓ Workflow. Je gaat werken met al onze geautomatiseerde (computer) 

systemen en processen en omgaan met- en zorgdragen voor- je 

apparatuur en fotostudio.. 

✓ Marketing. Wij zijn sociaal en dat dragen we ook graag uit naar de 

buitenwereld. Door middel van pakkende, persoonlijke posts op social 

media, die jij mag gaan verzorgen om zo ook je eigen netwerk te 

vergroten. 

✓ Portfolio opbouwen. Vanaf dag één begin jij met het verder uitbouwen 

van je eigen indrukwekkende portfolio waarmee je jouw fotografie on- en 

offline presenteert. 
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Jouw profiel 

Voor deze baan is het noodzakelijk om ervaren te zijn met studio-fotografie, 

professionele foto-editing en al in het bezit te zijn van een uitmuntend portfolio. 

Ook is het van belang dat je aan een aantal voorwaarden voldoet; 

Ben jij: 

✓ Communicatief vaardig en begaan met je klanten (weet hoe je mensen 

op het gemak stelt, ook als je ze maar een uurtje in de studio ontvangt). 

✓ ‘Open minded’ en creatief. 

✓ Goed in zelfstandig werken. 

✓ Een fotograaf die goed weet hoe je camera werkt (een vooropleiding 

is een pré maar geen vereiste, creativiteit en een portfolio wél). 

✓ Ervaren in het gebruik van Photoshop en Lightroom. 

✓ In het bezit van rijbewijs B, en bereid in studio's Eindhoven en Venlo te 

werken. 

✓ Beschikbaar op werkdagen en regelmatig in het weekend. 

En, niet onbelangrijk! 

Het is van belang dat je gemotiveerd bent om zelfstandig te werken aan je 

fotografie-skills. Om zo jezelf te onderscheiden d.m.v. specialisatie op de vlakken 

die je sterke kanten benadrukken en waar je zelf de meeste interesse in hebt. 
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Dit krijg je 

Wij vinden het super belangrijk dat je weet wat jou te wachten staat en wat wij je 

te bieden hebben, zodat je zonder twijfel de uitdaging aangaat!  

✓ Samenwerking en betrokken begeleiding door de fotograaf van 

PhotoSessions Milou van Helden. 

✓ Je krijgt 2 ingerichte luxe fotostudio's, professionele apparatuur en een 

volledig marketing- en management- platform ter beschikking. 

✓ De eerste 3 maanden werk je 3 á 4 dagen per week, met uitzicht op een 

fulltime baan met een 40 urige werkweek. 

✓ Salaris, natuurlijk! 

✓ De mogelijkheid om aan een serieuze fotografie-carrière te bouwen en 

een kans om van je passie je werk te maken! 
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Je werkomgeving 

Onze studio’s bevinden zich in Eindhoven en Venlo. Je bent daar veel zelfstandig 

aan het werk, met je modellen, je collega, of alleen. 

In sommige gevallen verzorg je een fotoshoot op locatie, en ga je met je camera 

op pad! 
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Geïnteresseerd? 

Solliciteer 

Is dit jóuw droombaan? Solliciteer dan naar een baan bij PhotoSessions als 

professioneel studio-fotograaf! 

Je doet dat door jezelf te presenteren met de volgende 4 onderdelen: 

✓ Een motivatiebrief 

✓ Je CV 

✓ Je portfolio 

✓ 2 Referenties 

Omdat we jou natuurlijk goed willen kunnen beoordelen, worden incomplete 

sollicitaties niet in behandeling genomen. Heb je jouw sollicitatie zorgvuldig 

samengesteld, stuur hem dan naar jobs@photosessions.nl, en wie weet word jij 

onze toekomstige collega!

PhotoSessions, Rijksweg Zuid 11, 5951AM, Venlo, NL 
T: +31 (0)77 85 121 88 | www.photosessions.nl | info@photosessions.nl 
KvK: 20155665 | BTW: NL820896950B01 Pagina  van 8 8

mailto:jobs@photosessions.nl
http://www.photosessions.nl
mailto:info@photosessions.nl

