
 

Beeldredacteur 

16 uur per week 
Een frisse kijk op onderwijs  

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit 

het onderwijs. Vanuit deze visie ontwikkelen wij toetsen voor taal en rekenen en aanvullend lesmateriaal. 

Met onze producten dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, 

zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op school. 

De functie 

Als beeldredacteur werk je samen met de educatieve auteurs en productmanagers bij het ontwerpen en 

vormgeven van het beeldmateriaal voor onze producten en marketingcommunicatie. Je kunt op basis van 

onze toetsconcepten goed inschatten of beeld ondersteunend of betekenisvol moet zijn. Je bent creatief en 

veelzijdig in het werken met voornamelijk foto- en filmbeelden en kunt deze deels ook zelf produceren. Het 

maken van instructiefilmpjes, de begeleiding van de grafische vormgeving en het realiseren van beeld in 

onze technische omgeving en website behoort ook tot je taak.  

Bij drukte kan je worden gevraagd te helpen bij het inbouwen van nieuwe toetsen en het testen van 

vernieuwingen in het digitale systeem. Het kan incidenteel voorkomen dat je medewerkers van andere 

afdelingen ook bij andere werkzaamheden ondersteunt.  

Je bent flexibel inzetbaar op diverse projecten en werkt samen met verschillende ontwikkelteams.  

 

Functie-eisen en competenties 

- Je beschikt over minimaal een hbo-diploma op creatief gebied 

- Je bent digitaal vaardig en beheerst tools voor beeldbewerking (Photoshop, Indesign), 

beeldmontage (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) en bekend met het Microsoft officepakket 

(Word, Excel en Powerpoint) 

- Je bent creatief in het vinden van werkbare oplossingen maar ook een pietje precies met oog voor 

detail.   

- Je beschikt over aanpassingsvermogen om doelmatig te blijven handelen binnen een 

projectenorganisatie waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken.  

- Je leert snel je eigen koers te varen en haalt de deadlines door flexibel inzetbaar te zijn.  

- Je hebt affiniteit met onderwijs (po/vo)  

 

Wij bieden 

- Kantoorruimte in de stad Groningen 

- Enthousiaste collega’s die nauw samenwerken in projectteams 

- Een marktconform salaris 

Sollicitatie/informatie 

Mail je CV en sollicitatiebrief voor 22 februari naar Wim Mooibroek (wimmooibroek@diataal.nl) of bel voor 

meer informatie  050-8200120 

Geselecteerde kandidaten krijgen een proefopdracht die voor 8 maart moet worden ingeleverd waarna 

eventueel een gesprek volgt in de week van 11 maart.   


