
Vacature

Voor ons enthousiaste en gedreven team zijn wij op zoek naar een Freelance 
Schoolfotograaf, die woonachtig is in België.

In deze functie:

 maakt u dé foto’s van de kinderen die school en ouders graag als 
herinnering willen hebben 

 bent u het visitekaartje van Foto Koch
 werkt u dagelijks met kinderen, zowel basisscholieren als middelbare 

scholieren
 werkt u zelfstandig of in een klein team
 bouwen we in onze drukke perioden op uw inzet

U:

 vindt het leuk om met kinderen om te gaan
 beschikt minimaal over de basiskennis van fotografie
 bent geduldig
 hebt geen hekel aan vroeg op staan
 bent flexibel en kunt goed organiseren
 bent niet stressgevoelig 
 bent sociaal vaardig
 hebt gevoel voor humor
 bent representatief
 vindt het geen probleem om eventueel lange afstanden af te leggen
 bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een auto
 bent bereid om ook in Nederland te fotograferen

Wij bieden:

 een afwisselende werkplek op diverse scholen en in diverse plaatsen in 
Nederland en België

 een mobiele fotostudio en laptop van de zaak
 leuke collega’s
 een interne opleiding
 goede verdiensten
 reiskostenvergoeding

Wie zijn wij?
Wij zijn een familiebedrijf met ruim 85 jaar ervaring in het maken van spontane 
schoolfoto’s van basis- en middelbare schoolkinderen. Voor de beste schoolfoto’s 
zoeken onze schoolfotografen elke dag weer naar een klik met de kinderen. Via 
een online-bestelservice zijn de foto’s eenvoudig te bestellen en kunnen wij ook 
andere producten met de foto’s maken, zoals vergrotingen op hout of canvas, 
bekers, e.d. Met ons enthousiaste team verzorgen wij alles in eigen beheer. 

Interesse:
Herkent u zich in het bovenstaande profiel? Stuurt u dan vandaag nog uw 



motivatiebrief en CV naar werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR 
Manager.
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