Beroep in het kort

Fotograaf
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer ICT en
creatieve industrie

De fotograaf maakt beelden voor verschillende opdrachtgevers. Hij werkt planmatig: hij verzamelt eerst
alle nodige informatie en verwerkt dit in een draaiboek. Tijdens het fotograferen zorgt hij ervoor dat
alles goed en volgens het draaiboek verloopt. Hij heeft gevoel voor compositie, kleur en lichtinval, en
beschikt over kennis van camera-apparatuur. Hij heeft een zelfstandige baan, maar heeft wel veel
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contact met zijn opdrachtgever. De fotograaf houdt een goede balans tussen de wensen van de
opdrachtgever, zijn eigen creativiteit en de technische realisatie. Hij is flexibel, kan goed plannen en
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heeft inzicht in financiën. Hij is zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn opdracht.
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Kerntaken en werkprocessen

In deze leaflet

Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

inhoud van een mbo-

•

Bedient AV-apparatuur bij producties en maakt opnames

beroep. Zo weet u wat

•

Bewerkt en/of monteert opnames

u van iemand mag

•

Optimaliseert de opnamelocatie en/of stileert het ontwerp en decor

verwachten die

•

Selecteert opnames voor de bewerking en/of montage

gediplomeerd is in dit

•

Test AV-apparatuur en regelt deze in

vakgebied.

•

Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af

Onderhoudt en beheert AV-materiaal en -apparatuur
•

Beheert het archief

•

Controleert AV-materialen en -apparatuur en verricht eenvoudig onderhoud

Ontwikkelt een concept en/of plan voor de opdrachtgever
•

Bespreekt de wens van de opdrachtgever

•

Bespreekt het concept en/of plan met de opdrachtgever

•

Maakt een concept en/of plan

•

Maakt een draaiboek

•

Verzamelt locatie informatie

Voert organisatorische werkzaamheden uit
•

Geeft aanwijzingen aan derden en bewaakt de voortgang

•

Hanteert en registreert de gebruiksrechten

Voert ondernemerstaken uit
•

Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zp'er)

•

Promoot zijn werk

•

Regelt financieel administratieve zaken
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