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Heb jij affiniteit met fotografie, media en onderwijs? Ben jij een echte teamplayer die het hoofd koel 
houdt? Wil jij op een school aan de slag in een creative en dynamische omgeving, waar je dagelijks 
contact hebt met studenten en professionals uit het werkveld?  
Dan is de Nederlandse Fotovakschool waarschijnlijk iets voor jou.  
Wij zoeken een teamplayer die ons team van onderwijsondersteuners komt versterken. Dat team is 
verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de Nederlandse Fotovakschool.  
Wij zoeken iemand die zorgvuldig is, probleemoplossend, communicatief vaardig. Iemand die het leuk 
vindt studenten en docenten verder te helpen. Flexibel waar nodig, streng en rechtvaardig waar het 
moet. 
 
Onze ideale kandidaat: 
Klantcontact 

• Is servicegericht en stelt zich op als gastheer/vrouw voor studenten en docenten; 
• Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift en kan standaardvragen via de mail en 

telefoon beantwoorden; 
• Is verzorgd en representatief. 

 
Administratief 

• Is in staat zelfstandig eenvoudige administratieve handelingen uit te voeren in  
opdracht; 

• Is punctueel en zorgvuldig. 
 

Specialistische competenties functie 

• Ervaring met fotografie en apparatuur, zoals camera, licht, grip, en studio; 
• Kennis van facilitair beheer en facilitaire uitleen. 

 
Algemeen  

• Is proactief, ontwikkelingsgericht en enthousiast. Hands-on; 
• Is een teamspeler die het contact en overleg zoekt met teamleden, docenten, 

stafdiensten en vestigingsmanagement; 
• Minimaal mbo denk-werkniveau. 

 

Wat bieden we jou: 

• Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste en gemotiveerde collega’s en studenten; 
• Ontwikkelingsruimte en verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een jonge en 

ambitieuze onderwijsorganisatie; 
• Een freelance-overeenkomst; 
• Reiskostenvergoeding. 

 
Over de organisatie 
De Nederlandse Fotovakschool is onderdeel van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. 
Op onze locatie in Rotterdam bieden we diverse opleidingen aan op het gebied van fotografie, op mbo 
én hbo-niveau. 
 
De Nederlandse Fotovakschool maakt een stabiele groei door en bestaat – naast de 
onderwijsondersteuning – uit een groot flexibel docententeam van professionals uit het werkveld.  
De onderwijsondersteuning organiseert het onderwijs i.s.m. de opleidingsmanager.  
 
Interesse in de functie? Mail je motivatiebrief en cv naar  
Monique Eenkhoorn: monique@fotovakschool.nl  


