
Kom ons team tijdelijk versterken als Medewerker Beeldbewerking (32 uur per week)! 

De functie: 

Als Medewerker Beeldbewerking zorg jij ervoor dat de schoolfoto’s het best tot hun recht komen. Je 

hebt gevoel voor kleurcorrectie om een zo goed natuurgetrouw beeld neer te zetten. Dit doen we 

door middel van kleurbewerking in de programma’s Adobe Lightroom en Photoshop. Daarnaast werk 

je met de grafische machines in ons fotolab. Dit doe je niet alleen; samen met je collega’s zorg je dat 

je per school de foto’s mooi neerzet binnen de deadline.   

Jij: 

• hebt veel ervaring met beeldbewerking in Adobe Lightroom en je hebt basiskennis van 

Photoshop 

• hebt oog voor kleur en detail 

• houdt ervan om kwaliteit te leveren 

• kunt snel en zorgvuldig werken 

• steekt graag de handen uit de mouwen 

• bent stressbestendig 

• werkt in de piekperiodes een avond en/of dag extra om de seizoensdrukte op te kunnen 

vangen 

 

Wij bieden: 

• een tijdelijke baan voor 32 uur (4 dagen) per week 

• een leuke werkplek in ons enthousiaste team en bedrijf 

• tenminste 2,5 week vakantie in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie 

• deelname aan de pensioenregeling van Foto Koch 

• reiskostenvergoeding 

• gezellige personeelsuitjes, zoals het zomerfeest en de kerstborrel 

 

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. 

 

Reageren? 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Remco Pronk (Teamleider 

Lab a.i.) of Debby Welgraven (HR Manager) op telefoonnummer 035 – 538 4114. 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV naar 

werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR Manager.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 
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