Fotografisk studentermedhjælp til Naturhistorisk Museum, Aarhus
Gode fotos er uundværlige i enhver kommunikation. Vi søger derfor efter en dygtig fotografisk
studentermedhjælp, der kan hjælpe os med at opbygge et stærkt fotoarkiv over museets aktiviteter. Vi kan
altid bruge flere gode fotos, der skaber blikfang på vores hjemmeside, i vores nyhedsbreve, på vores
webshop, i vores tryksager, årsberetning, sociale medier og meget andet.
Vi mangler fx gode fotos af vores dygtige biologer, der formidler på vores mange ture – fra fugletrækkene i
foråret til svampeturene i efteråret. Vi har brug for flere billeder fra vores skoletjeneste, de fine øjeblikke
med gæsterne i vores udstillinger, unger, der hygger sig under vores ferieaktiviteter, VIP’ernes tale og
stemningsbilleder fra udstillingsåbninger, salgsfotos til vores erhvervsarrangementer på museet og Mols,
samt produktfotos til nyhedsbreve og webshop, og alt det vi ikke kan forudsige.
Du skal være god til…
• At tage teknisk gode fotos ude og inde (ofte i mørke lokaler)
• Fange stemninger og det fine øjeblik
• Gerne mestre – eller arbejde på at mestre - forskellige stilarter så som reportagefoto, produktfotos,
stemningsbilleder og markedsføringsfotos
• Er du god til at sætte lys og arbejde med utrænede statister, er det kun et plus
• Billedredigering, herunder beskæring, fritlægning, lys- og farvejustering mm
• Kan du også lave små videoer, er det kun endnu et plus
Personlige egenskaber:
- Overholder deadlines – også selvom de er korte
- Kan få ting til at ske uden at gå på kompromis med kvaliteten
- Gode samarbejdsevner, godt humør og evne til at se det sjove i livet
- Evne til at tage ansvar og selvstændigt følge op
- Synes naturen er spændende og interessant
Hvis du kan sige ja til det, får du en sjov og naturlig arbejdsplads med gode kollegaer, der elsker naturen, og
hvor der er store frihedsgrader til løsningen af opgaven efter en indkøringsfase. Du vil kunne forvente ca. 510 timers arbejde om måneden – dog med sæsonudsving. Det vil i nogen udstrækning være muligt at lægge
timerne fleksibelt – især når det gælder markedsføringsfotos og produktfotos. Der må dog påregnes en vis
mængde weekendarbejde i forbindelse med fotos på vores ture.
Ansøgningsfrist: 18. februar kl. 12.00 på ns@nathist.dk. Mail skal mærkes med fotografisk
studentermedhjælp + ansøgers navn i emnefeltet. Vedhæft en samlet pdf med ansøgning og CV samt 7
eksempler på dit arbejde.
Ved spørgsmål, send gerne en mail med dit spørgsmål og kontaktoplysninger til Salgs- og
kommunikationschef Nina Seirup på ns@nathist.dk – så kontakter hun dig.
Hører du ikke fra os inden den 1. april, er du ikke kommet i betragtning til stillingen. Der sendes ikke
individuelle afslag.

