Functiebenaming:

Fotograaf

POSITIE VAN DE FUNCTIE IN DE ORGANISATIE:
Boven: hoofd Collectie- en Kennismanagement
Onder: direct: geen
indirect: geen

DOEL VAN DE FUNCTIE:
Fotograferen van objecten en uitvoeren van fotografische werkzaamheden voor
collectiedigitalisering. Adviseren over en eventueel uitvoeren van fotografie voor voorlichtings- en
presentatiedoeleinden, zodanig dat de fotografische producten voldoen aan de hieraan gestelde
kwaliteitseisen. Archiveren en administreren van beeldbestanden om duurzame opslag en
toegankelijkheid te garanderen.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN:
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

- Fotografie

- Fotograferen van objecten zodanig dat deze aan
collectiemanagementsysteem gekoppeld kunnen
worden
- Uitvoeren van retrospectieve fotografieprojecten ter
verbetering van de beelddocumentatie van de
collectie
- Bespreken van het doel, planning en uitvoering van
in- en externe foto-opdrachten met het hoofd van de
afdeling
- Uitvoeren van fotografie voor presentatiedoeleinden,
voor zover passend binnen het doel van de functie
- Bepalen van de te hanteren techniek en deze zowel in
studio als op locatie uitvoeren
- Hanteren van museale objecten
- Effectieve inzet van fotografische apparatuur en
bijbehorende hard- en software

- Conform opdracht of
projectplan
- Passende toepassing van
technieken
- Efficiency

- Beeldarchief

- Metadateren van fotobestanden zodanig dat deze aan
objectrecords gekoppeld kunnen worden
- Onderhouden van een duurzaam en toegankelijk
beeldarchief als basis voor
collectiemanagementsysteem en
beeldleveringsysteem
- Leveren van beeldmateriaal ten behoeve van in- en
externe presentatiedoeleinden

- Conform procedures
- Mate van accuratesse

- Algemene
werkzaamheden

- Adviseren van het afdelingshoofd over fotografie van
museale objecten
- Signaleren van ontwikkelingen op het vakgebied en
zo nodig adviseren over aanpassingen of vervanging
van apparatuur, hard- en software
- Eigen maken van nieuwe technieken

- Passend binnen beleid van de
musea
- Mate van bijdrage aan
doelstellingen van de musea

WERKGERELATEERDE BEZWAREN:
Geen
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COMPETENTIEPROFIEL:
Competenties

Competentieomschrijving

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen
aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Samenwerken

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de
samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Resultaatgerichtheid

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in
te grijpen bij tegenvallende resultaten.

OPLEIDING- EN ERVARING:
-

Vakopleiding op MBO+ niveau
Kennis van fotografie van museumcollecties
Ervaring met (collectie)registratiesystemen

Vereiste taalbeheersing
Fries; kunnen voeren van een conversatie op gemiddeld niveau
Nederlands; kunnen voeren van een conservatie op goed niveau
Engels; kunnen voeren van een conversatie op gemiddeld niveau

Het functieniveau volgens ORBA ® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de
organisatie, Functiedoel, Resultaatverwachting / Functionele activiteiten en Werkgerelateerde
bezwaren.
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