Vacature: allround fotograaf met ervaring
Lenzer is een creatieve 3D- en fotografiestudio. Wij helpen bedrijven
groeien door onze vlijmscherpe beeldcommunicatie. Onze klanten komen
uit de meest uiteenlopende sectoren. Van de modebranche tot de
bouwsector en alles daartussen.
Verslaafd aan detail ? Perfect!
Wij geloven dat detail het verschil maakt. Daarom zijn we op zoek naar een
enthousiaste nieuwe collega met oog voor detail en liefde voor fotografie.
Je voelt je aangesproken? Lees dan zeker verder en hou jouw
motivatiebrief alvast klaar. We kunnen niet wachten om jou te ontmoeten!

W
 ie ben je?
● Bij voorkeur heb je een opleiding fotografie genoten. Heb je dit niet,
maar heb je wel een verbluffend portfolio, dan ben je zeker meer
dan welkom.
● Je hebt oog voor detail en levert hoogstaand werk af.
● Je bent een digitale duizendpoot en bent leergierig.
● Je gaat graag nieuwe uitdagingen aan.
● Je kan zelfstandig werken maar werkt ook graag in team.
● Hoewel je graag in de studio vertoeft, trek je er graag ook eens op
uit.

Jouw skills
● Je hebt een luisterend oor en kan de noden van onze klanten
vertalen in het perfecte beeld.
● Je hebt reeds ervaring met Phase One en Capture One.
● Je hebt kennis van Photoshop, InDesign en Illustrator.
● Je hebt net zoals onze klanten oog voor detail.
● Je hebt gevoel voor compositie, kleur en lichtinval.
● Je hebt gevoel voor styling en interieur.
● Je bent een handige Harry, opbouw van decors schrikt jou niet af.

● Je bent steeds op de hoogte van de nieuwste trends zowel in
interieur als fotografie.
● Je bent technisch aangelegd maar laat ook graag jouw creativiteit
de vrije loop.
● Kennis van motion is een plus maar geen must.

Wat bieden wij?
●
●
●
●
●
●

Een fulltime job.
Marktconform loon.
Uitdagende klanten en opdrachten.
Uitwisseling van kennis tussen onze fotografen en 3D afdeling.
Een omgeving waarin je jouw skills kan laten groeien.
Last but not least, toffe collega’s, al zeggen we het zelf.

Wacht niet langer en stuur jouw cv, portfolio en motivatie naar
info@lenzer.be. Toon ons jouw creativiteit en misschien scoor jij wel dat
felbegeerde plaatsje in onze fotostudio.

