Hej!

Det är jag som är Pernilla. Jag är fotograf och utgår
från Norrköping. Varje höst byter jag skepnad och blir
en skolfotograf. Det sägs att jag är grym på att få
barnen att slappna av framför kameran och att det
var därför valdes jag till Årets Fotograf på Viron 2015!

VI SÖKER FOTOGRAFER
Få en kickstart i din karriär!

Viron är Sveriges största skolfotokoncern med en fotografkår på 150 fotografer i hela landet och över 40 års erfarenhet från branschen. Som
fotograf hos oss får du möjlighet att arbeta med två av branschens starkaste och mest väletablerade varumärken, Kungsfoto och Photomic.
Dessa två på marknaden konkurrerande företag, har båda var för sig en mycket stark marknadsposition idag och en lång framgångsrik historia.Vi ligger i framkant gällande ny teknik och produktutveckling, bland annat sker all fotografering med “greenscreen”- teknik och våra smarta
fotoprogramvaror gör fotograferingen enklare och roligare! Vi har också lång erfarenhet av att fotografera både företags- och sportbilder. Genom
åren har vi fotograferat flera av Sveriges absolut största och mest uppskattade sportevenemang, bland annat är Photomic officiell fotograf av
Vasaloppet.Totaltsätt sysselsätter koncernen mer än 300 medarbetare under högsäsong på 15 olika kontor över hela landet.

Jobbet som skolfotograf

Fotoutbildning på köpet

Jobbet som skolfotograf är omväxlande och socialt där du får möjlighet att träffa
många barn och ungdomar. Du möter nya människor varje dag och kommer med
stor sannolikhet utveckla din sociala förmåga på ett sätt du kommer ha stor
glädje av, både i yrkeslivet och privat. Som skolfotograf får du också möjlighet
att arbeta med foto på heltid och kan vidareutveckla dina fotokunskaper på ett
unikt sätt. Efter ett år som skolfotograf funderar du inte på hur du gör en snygg
gruppbild på ett bröllop med 70 gäster, det sitter i ryggraden!

Som start på ditt arbete får du genomgå en gedigen utbildning i skolfotografering.
Här får du lära dig grunderna i arbetet som skolfotograf samt praktiskt träna på
olika fotograferingar, både tillsammans med instruktörer och andra fotografer.
Innan du ger dig ut och fotograferar på egen hand, får du följa med erfarna fotografer på praktik.

Jobbet är spännande och utmanande! I mötet med skolor och elever har du
ansvaret för att genomföra en lyckad fotografering. Därför krävs ett stort
personligt engagemang och att du är glad och utåtriktad. Du arbetar ofta långa
dagar och vissa är intensivare än andra och det är viktigt att du är stresstålig och
metodiskt i ditt arbete. Tjänsten kräver egen bil.
Många professionella fotografer väljer att kombinera sitt företag med uppdraget
från Viron. Under tiden du jobbar hos oss, så får du möjligheten att använda en
komplett professionell studio att nyttja för egna arbeten.
Under åren har ett stort antal fotografer också startat sina karriärer hos oss.
Du lär dig yrket praktiskt från grunden, samtidigt som du under några månader
om året får en stabil inkomst.

Arbetsperiod
Vår högsäsong sträcker sig från augusti till oktober, och därefter ser vi gärna att
du arbetar utifrån ett standby-avtal, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta
mer när det finns fotouppdrag hos oss. Under våren finns gott om fotouppdrag i
samband med avsluts- och studentfotografering under maj och juni månad.
Utöver detta så finns också möjlighet att ansöka om att få arbeta vid något av
våra större sportevenemang.

En del i vårt team - We Are One
Som en del av vårt team ska du inte behöva känna dig ensam.Vi lägger stor vikt
på gemenskap och trivsel och strävar efter att du ska känna vårt engagemang
och vår support till dig.Vi är många. Men vi är också en.Viron - We are One.

Intresserad? Kontakta någon av våra fotografansvariga:
Torgny 0705-64 90 21 eller Ingemar 0708-32 44 64
Det går också bra att maila till: skolfotograf@viron.se

