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Master of Camera (m/v) – Spanje/Italië 

voltijds – bepaalde duur 
 

 

Ben jij graag in de weer met het maken van leuke foto's en filmpjes waar de sfeer van af 

druipt? Lees dan zeker verder want wij zijn op zoek naar een echte Camera Master! 

Doorheen de zomer beleven onze gasten enorm veel fantastische momenten, tijdens 

activiteiten maar ook op onze locaties én als Master of Camera mag jij deze voor in de 

eeuwigheid vastleggen. En dat allemaal omgeven door prachtige bergen en superleuke 

mensen! Vergeet de feestjes ook niet! 

 

LifeLong Exploring is een touroperator gespecialiseerd in avontuurlijke en 

buitensportreizen. Ons kantoor is gehuisvest in Boom, België. Tijdens de zomermaanden 

opereren we vanuit verschillende adventure camps in Spanje en Italië met twee sterke 

producten: X-Adventure (specialist in canyoningvakanties – www.x-adventure.be) en 

Family Adventure (voor avontuurlijke gezinnen – www.family-adventure.be). 

 

Je functie 

 

• Doorheen de zomer kom je op onze 3 reisbestemmingen in Spanje en Italië 

• Je fotografeert en filmt activiteiten  

• Je fotografeert en filmt het leven op en rond onze reislocaties 

• Je maakt elke week een bewerking en selectie van de geschoten beelden en maakt deze 
klaar om te delen deze op onze sociale mediakanalen 

• Je edit enkele korte video voor sociale media doeleinden 

• Je edit een after-summer video 
 

Wat verwachten we van jou? 

 

• Ervaring met fotografie en bewerking van beelden, het snel kunnen verwerken van beelden 
is een vereiste 

• Ervaring met video en het editen van korte filmpjes 

• Ervaring in posten van leuke content op sociale media is een pluspunt 

• Je hebt een geschikte camera om het werk mee vast te leggen (GoPro krijg je ter 
beschikking) 

• Je hebt het nodige materiaal om foto's en video's te bewerken 

• Je levert content aan voor onze sociale media  

• Je bent beschikbaar tussen 3 juli 2021 en 28 augustus 2021 

 

Wat mag je van ons verwachten 

 

• Deelname aan activiteiten zoals canyoning, rafting, via ferrata en rotsklimmen 

• Volledige reis van A tot Z (vervoer, vol pension, logement, drankjes aan de bar, …) 

• Wekelijkse vergoeding 

• Gebruik van alle bergsportmaterialen 

• Deel maken van een super team op ongelooflijke locaties 

• X-Team kledij 

 

Solliciteren? 

Vul het formulier via de site in en stuur een CV met pasfoto naar arjen@lifelongexploring.com  
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