
Rompelberg Cycling Holidays werd in 1993 opgericht door de toenmalige 
meervoudig wereldrecordhouder Fred Rompelberg (bijnaam: Fred268km).  
Het Nederlandse familiebedrijf, nu in de tweede generatie, heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende organisator van 
fietsvakanties op Mallorca en behoort daarmee tot de top van Europa.  
 

Voor ons internationale team op het prachtige eiland Mallorca zijn we 
op zoek naar een 

Sport/Actie fotograaf (m/v/d) 
(seizoensgebonden) 

 
Voor onze gasten is fietsen op Mallorca een echt hoogtepunt. Bij ons heb je de mogelijkheid om je 
aan te sluiten bij een team van fietsliefhebbers dat verantwoordelijk is voor de mooiste 
fietsavonturen. Het maken en delen van foto's is een essentieel onderdeel van de ervaring voor onze 
gasten en helpt om mooie en unieke herinneringen te creëren. Om dit mogelijk te maken zijn we op 
zoek naar een ervaren sportfotograaf die weet hoe je de juiste foto's maakt op de juiste plekken en 
hoe je de beste foto's deelt en verspreidt in verschillende media (online en offline). 
 
 
De baan 

  
Uw achtergrond 

 Doe mee met onze fietsgroepen, 4 tot 6 keer per 
week in het voor- en najaar. 

 Intensiveer de herinneringen door geweldige 
foto's te maken van onze gasten "in actie". 

 Plaats de beelden dagelijks/wekelijks op 
verschillende digitale platforms zodat onze 
gasten hun avonturen kunnen bekijken, 
herbeleven en delen. 

  aantoonbare ervaring als fotograaf van wieler- 
en/of sportevenementen 

 Kennis van fietsen en de dynamiek ervan 
 Ervaring met digitale media en platforms 

(online, offline) 
 Talen: Vloeiend Nederlands, Engels is een 

'must', Duits een 'nice to have'. 

   
Eisen  Wat wij bieden 
 Creativiteit en ervaring om de juiste fotolocaties 

op het juiste moment van de dag op 
verschillende plaatsen op het eiland te scouten 
en te 'schieten'. 

 Bereidheid om een seizoen op Mallorca te 
wonen 

 Bereidheid om weekends en feestdagen te 
werken  

 Een sterke "Hoe kan ik helpen?"-houding 
 Praktijkgericht en pragmatisch 
 Een echte teamspeler 
 Goede kennis van het eiland zou een voordeel 

zijn 

  Een moderne, dynamische en eigentijdse 
werkplek 

 Een concurrerend salaris en flexibele werktijden  
 Gratis vluchten en gratis 4**** accommodatie 

(halfpension) 
 Werken op een plek waar anderen op vakantie 

gaan - het beste fietsterrein ter wereld 
 Ideale trainingsomstandigheden voor uw eigen 

seizoensprogramma 
 Bedrijfsfiets in bruikleen 

 
Interesse? Vertel ons waarom fietsen deel uitmaakt van je leven en solliciteer met je 
CV en andere relevante documenten! Solliciteer via: jobs@fredrompelberg.com  

 


