
Wil jij bijdragen aan een  

duurzamere wereld? 

Vacature productfotograaf M/V 

De Terborgse HandelsOnderneming B.V. (THO) is één van Nederlands grootste leveranciers van tweedehands en 
refurbished kantoormeubilair. De THO is een belangrijke speler op het gebied van duurzame kantoorinrichtingen, 
de THO streeft naar zo min mogelijk vernietiging van goede producten. Om de klanten altijd te kunnen voorzien 
van een perfecte werkplek biedt de THO ook een assortiment nieuwe producten aan. De afgelopen jaren is de 
THO continu gegroeid, vooral door gewoon te blijven en te doen wat er belooft wordt. Een belangrijke reden voor 
het succes is het THO-team, hét visitekaartje van de organisatie. Samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid 
zijn belangrijke woorden welke de THO cultuur typeren. Om de dienstverlening op het hoge niveau te houden 
welke de THO van haarzelf verwacht, is de THO op korte termijn op zoek naar een: 

Productfotograaf m/v (vestiging Terborg) 

Voor de THO is het belangrijk dat producten goed zichtbaar zijn op de website. Als productfotograaf ben jij 

daarin een belangrijke schakel. Nadat binnengekomen producten gecontroleerd (en eventueel refurbished zijn) 

komen ze in jouw handen. Jij bent in staat om de producten zo te fotograferen dat geïnteresseerden direct zien 

wat de staat van het product is, en wat de mogelijkheden zijn. Hoewel je ondersteunt wordt door een collega is 

het wel handig dat je fysiek je mannetje staat. Een tafel of kast verplaatsen is voor jou geen probleem. 

Nadat je foto’s hebt gemaakt upload je ze in het ERP systeem. Je zet de juiste teksten erbij die activerend zijn 

om kopers enthousiast te maken. Hierin wordt je ondersteunt waardoor je na verloop van tijd in staat bent om 

dit zelfstandig te doen. Je komt te werken in een gezellig team van logistiek, verkoop en marketing. Collegiali-

teit en ‘aanpakken’ staat centraal. 

Om deze functie goed in te vullen ben je: 

• Enthousiast en heb je oog voor detail 

• Een leuke collega die zowel in teamverband als 

zelfstandig kan werken 

• Bekend met fotografie, of je bent erg enthousiast 

om dit vak bij de THO te leren 

• Bereid om 32 tot 40 uur per week tijd voor de 

THO vrij te maken 

 

De THO biedt: 

• Goede primaire én secundaire arbeids-

voorwaarden 

• Goede informele werksfeer 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

• Mogelijkheden tot opleiding en dooront-

wikkeling 

• Een dienstverband voor de lange termijn 

Solliciteren of vragen? 

• Stuur jouw sollicitatie eenvoudig en snel naar 

Coen Hartering: c.hartering@terborgse.nl 

• Vragen? Bel Coen: 0315-325523 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

 

Begin als productfotograaf (of leerling–   

productfotograaf) bij de leukste                              

kantoorinrichter van Nederland! 

www.terborgse.nl 


