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RAM HOBBY- SPORTFOTOGRAAF
We zijn al even in het tijdperk van de digitale media beland. Met een nieuw
logo, een nieuwe kledinglijn en een moderne site maakten we als club het
voorbije jaar een inhaalbeweging in de beeldvorming van onze vereniging. Om
te kunnen uitpakken met dat opgefriste beeld op onze digitale media, moet
het vereeuwigd worden.

Daarvoor zoekt RAM een sportfotograaf.

Wat zoeken we minimaal?
● Je maakt foto’s op de trainingen en evenementen waar je aanwezig

bent, bewerkt ze en bewaart ze in een beveiligde omgeving.
● Je selecteert per evenement op de dag zelf de 2-3 beste foto’s die

gebruikt mogen worden in pers- en nieuwsitems.
● Je staat RAM toe je foto’s te publiceren op eigen media en door te

geven aan de pers.

Als we even mogen dromen, dan neem je de beeldvorming met beide handen
op:

● Je organiseert je met andere hobby-fotografen die op andere
ogenblikken rond de piste komen en je ook van hun beelden voorzien

● Je plaatst de beelden in een digitale omgeving die beveiligd kan
opengesteld worden zodat leden op zoek kunnen naar een mooie foto
van hun ervaring.

● Je kiest de mooiste beelden voor algemene publicatie en bewaakt
daarbij de voorkeur van leden die hun afbeelding niet publiek wensen te
maken (GDPR).

● Je voedt met de mooiste beelden voor algemene publicatie de social
media van RAM.

Wat bieden we?
● High-fives van team RAM en de glimlach van de leden op je foto
● De mogelijkheid om je als RAM medewerker bij evenementen en

trainingen vlakbij de actie op te stellen voor het perfect shot
● Een omgeving waarin je je hobby kan uitoefenen, bijleren over

sportfotografie en de tools die nodig zijn voor het organiseren van de
verdeling van de beelden.

● Een relevante ervaring indien je van je hobby op termijn meer wil
maken.
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