
Grafisch ontwerper, fotograaf en iemand die filmpjes kan maken (1 of 2 

personen) 

Het gaat om het ontwerpen of aanpassen van flyers of ander beeldmateriaal en om het aanleveren 
van materiaal voor Facebook en website: foto's en filmpjes. 
 

Functieomschrijving 
- Ontwerpen of aanpassen van flyers en ander beeldmateriaal 
- Foto's maken - vaak op straat - van fietsgerelateerde situaties 
- Filmen van fietsgerelateerde gebeurtenissen  
- Monteren van filmmateriaal 
- Geluid bewerken of toevoegen bij filmmateriaal 
- Foto's en filmpjes op Facebook of You Tube zetten 

 

Wat vragen we van jou/jullie? 
- Affiniteit hebben met fietsen en/of met de Fietsersbond 
- Opleiding en/ of ervaring hebben met het ontwerpen- en/of- maken van beeldmateriaal 
- Voor het maken of aanpassen van flyers e.d.: snel een klus willen en kunnen doen als er om 

gevraagd wordt. 
- Voor het maken van foto's en/of films: regelmatig materiaal produceren en aanleveren voor 

Facebook, en website 
 

Waar en op welke tijden? 
- Voor het grafische beeldmateriaal: op onregelmatige tijden een meer of minder tijdrovende 

klus. Zeer onregelmatig, niet intensief. Bij aanpassing van bestaand materiaal is het prettig 
als je er snel tijd voor hebt. 

- Voor het maken van foto's en films: te besteden tijd hangt van je beschikbaarheid af, maar 
regelmatig aanleveren van materiaal is belangrijk.  

- Op het kantoor van de Fietsersbond zijn werkplekken (in overleg)  aanwezig. Thuis werken 
kan ook.  

 

Wat bieden deze functies jou? 
- Meewerken aan een goed en/of beter fietsklimaat in Amsterdam 
- Kennis en ervaring uitbreiden op het gebeid van grafisch ontwerpen, fotograferen en filmen. 
- Kennis en ervaring uitbreiden op het gebied van montage, geluidsbewerking en plaatsen van 

materiaal op Facebook, website en eventueel You Tube 
- Samenwerking met andere enthousiaste en aardige vrijwilligers 

 

Interesse? 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem contact op met  
Teeja Arissen (coördinatie vrijwilligers Fietsersbond afdeling Amsterdam) 
teeja.arissen@fietsersbondamsterdam.nl 
06 34 93 86 41 
 


