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Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen opiskelijoiden vuonna 2013 perustama osuuskunta.

Haetaan Helsingin yliopiston metsätieteiden kandiohjelmalle
opetusmateriaalien kuvaajaa
Uniforst etsii editointitaitoista kuvaajaa Hyytiälän metsäasemalle heinä-elokuulle. Työtehtävänä on kuvata
kuva- ja videomateriaalia sekä 360° -kuvia ja ilmakuvia dronen avulla. Lisäksi tehtävään kuuluu kuvatun
materiaalin editointia. Valmista materiaalia käytetään MOOC-kurssien ja muun opetuksen
opetusmateriaaleihin.
Kokemus valo- ja videokuvaamisesta on välttämätöntä, aktiivinen harrastus aiheen parissa on ehdottomasti
eduksi. Kokemus ilmakuvaamisesta dronen avulla sekä 360° -kuvaamisesta on myös välttämätöntä. Mikäli
sinulla on kuvausharrastukseen liittyvää portfoliota tai vaikka Instagram-profiili, voit myös linkata sellaisen
hakemuksesi yhteydessä.
Työssä on mahdollista käyttää omia kuvaus- ja editointivälineitä, mutta mikäli sinulla ei ole omia välineitä,
ne pystytään sinulle hankkimaan työn suorittamisen ajaksi. 360° -kameran ja dronen saat käyttöösi
työtehtävän ajaksi joka tapauksessa.
Majoittuminen ja ruokailut Hyytiälän metsäasemalla tarjotaan työntekijälle. Kulkeminen Hyytiälään on
järjestettävä itse, mutta matkakulut maksetaan. Oma auto ei ole välttämätön, vaikkakin hyödyllinen
metsäaseman ympäristössä liikuttaessa. Metsäasemalta saa tarvittaessa auton lainaan kuvausreissuille.
Työ suoritetaan muutaman päivän jaksoissa heinä-elokuun aikana. Työntekijän on oltava Hyytiälän
metsäasemalla näinä aikoina.
Ajanjaksot ovat seuraavat:
• 15.-16.7.
• 28.-30.7.
• 2.-4.8.
Lisäksi työntekijän tulisi osallistua 9.6. järjestettävään kokoukseen, jossa keskustellaan projektin
suorittamisesta.
Palkkaus:

•

1000€ / koko projekti + matkakulut

Odotamme:
Vahvaa osaamista valo- ja videokuvaamisesta sekä editoinnista
Kokemusta ilmakuvaamisesta ja dronen käytöstä
Mahdollisuutta kulkea Hyytiälän metsäasemalle vaadittuina aikoina

Tarjoamme:
Nopean projektin kiinteällä korvauksella
Tilaisuuden hankkia kokemusta erilaisista kuvaustekniikoista
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Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä, lähetä siis hakemuksesi mahdollisimman pian.
Eduiksi luetaan Uniforstin jäsenyys ja rekrytointipäätökset pohjautuvat Uniforstin rekrytointikriteereihin.
Hae paikkaan lähettämällä kirjallinen hakemus ja CV sähköpostitse mahdollisimman pian osoitteeseen
taija.marttila@uniforst.fi. Kerro hakemuksessasi tehtävään liittyvä osaamisesi ja kokemuksesi.
Henkilöstövastaava yhdessä toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa vastaa rekrytointien etenemisistä.

