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Kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat  
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Szeretnél… 
 

Karriert építeni a fotózásban? 
A fedélzeten erre ezernyi lehetőséged van, hiszen profi gyakorlatot szerezhetsz élvonalbeli technológiával 
és ezernyi modellel, amire a szárazföldön évek alatt sem lenne lehetőséged. Ezen felül pedig hihetetlenül 
gyors karrierlépcsők várnak, mivel a személyzet folyamatos rotálódása miatt a vezetői helyek is 
folyamatosan betöltésre várnak, így az előre jutásod is az asztalra letett eredményeiden múlik, nem pedig a 
jól megszokott kihalásos alapon.   
 
Gyorsan, sok pénzt keresni és félretenni? 
Ez alapvető, hiszen a fedélzeten nulla megélhetési költség mellett keresel majd évi 12.500-35.000 Dollárt, 
ami azt jelenti, hogy már az első szerződésed első pár hetében is havi 300.000-350.000Ft-ot tudsz 
félretenni. Gondolj bele, hogy ennyiből mennyi mindent tudsz megengedni magadnak, ami most 
elérhetetlen. 
 
Különleges és őrült módon élni?  
Egy luxushajón jellemzően 1000 fő a személyzet, akik közel 50 országot képviselnek. Nincsen olyan este, 
amikor ne lenne valamilyen program, szórakozás vagy buli, amik megfűszerezik a mindennapokat. 
 
Utazni amerre a szem ellát? 
Olyan különleges és gyönyörű régiókban utazhatsz majd, mint a Karib-térség, Mexikó, Földközi-tenger, 
Ázsia, Ausztrália és rengeteg más. Mindegy, hogy merre jár a hajód, felejthetetlen partok, élmények és 
kalandok várnak már az első szerződésed alatt.   
 

És minderre megvan a lehetőséged, ha: 
 

• Szereted a pörgős mindennapokat és tudod, hogy a kemény munka meghozza a jutalmát. 

• Szeretsz emberekkel dolgozni, szervezkedni és nem bánod, ha mindig van körülötted valaki. 

• Ha fotózol legalább hobbi szinten és tudsz tükörreflexes gépet kezelni (DSLR) 

• Magabiztosan beszélsz angolul. 

• Karrierként is gondolsz a hajózásra és nem okoz gondot, ha hosszabb időre elutazol otthonról. 

 
 
 

https://www.facebook.com/portorient.hajoskarrier/


 

 

 
Fotósok feladatköre a fedélzeten: 
Fotósként egy egyszerű és követhető feladatkörrel és időbeosztással számolhatsz, ami 3 nagy csoportra bontható: 
 

• Képek készítése hátterek előtt, meghatározott beállításokkal/pózokkal rendszer szerint – ergo nem kell újat 
alkotnod, csak akkor, ha szeretnél. 

• Emlékfotók készítése a hajón és a kikötőben kiegészítőkkel, jelmezes szereplőkkel. 

• A kész képek eladása a Gallériában, ami a fizetéseden felüli bónuszod alapját képezi. 
 
Minden feladat és részlet az adott út elején megtervezésre kerül, így pontosan látod majd, hogy melyik nap 
hol/mit/miképpen fotózol és mennyi időd lesz odakint. Ezekről a feladatokról bővebben olvashatsz a 
weboldalunkon: https://www.portorient.co.uk/fotozasoceanjaron 
 

Milyen hajókon dolgozol majd? 
Maga a munkáltatód az Image Group lesz, akik feladata a fotós/videós részleg fenntartása és üzemeltetése a 
vezető óceánjárók fedélzetén. A csapatukba tartozva dolgozhatsz a Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Azamara 
Club Cruises és Disney Cruises hajók fedélzetén, melyek mindegyike élvonalbeli az adott kategóriában.  
 
Azt, hogy melyik hajóra kerülsz az Image dönti el az alapján, hogy a képzettséged és nyelvismereted melyik 
hajóhoz és útvonalhoz passzol a legjobban.  
 

Fontos tudnod, hogy az első utazásod alkalmával bármelyik útvonal óriási élmény és kaland lesz, a hajók 
közt pedig nincsen akkora különbség, ami miatt érdemes lenne bármilyen preferenciát állítanunk. 

  

Jellemző hajózási útvonalak: 
Az Image csoport hajói a világ szinte minden pontján megfordulnak, melyekben egy a közös: Olyan paradicsomi és 
különleges helyekre jutsz majd el nap mint nap, ahova nem is gondoltad volna. És ami a legjobb, hogy te ide 
visszatérsz hetente, míg másnak egy egész évet kell várnia az új nyaralásra. 
 

• Karib-térség: Miami, Bahamák, Mexikó, Jamaica, Kajmán-szigetek, Stb… 

• Európa és a Földközi-tenger: Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Monaco, Törökország, Stb… 

• Ausztrália és Ázsia: Japán, Malajzia, Indonézia, Kína, Thaiföld, Stb… 

• USA nyugati partja: Kalifornia, Mexikó, Alaszka, Hawaii 

 
A szabadidő eltöltése: 
Egy óceánjáró a szociális élet igazi fellegvára, hisz nem csak napi szinten látogatsz meg hihetetlen kikötőket, hanem 
ott van közel 1000 fő személyzet, akikkel szabadon töltheted el a szabadidőd a rengeteg szervezett program 
keretében. 

Ráadásul tévhit, hogy a hajók nem kötnek ki, és akkor sem lehet elhagyni őket. Ezek a járatok napi rendszerességgel 
állnak meg, és a műszakon kívül szabadon hagyhatod el a fedélzetet, hogy felfedezhesd az éppen aznapi földi 
paradicsomot. 

Ha pedig valamelyik nap nem jutottál ki, vagy inkább csak lusta henyéléssel töltötted az időt az adott napon, 
akkor sem maradtál le semmiről, hiszen heti rendszereséggel visszatértek minden kikötőbe. 

Nyelvi elvárások: 
A fedélzetre lépéshez mindenképpen legalább középfokú folyamatos angoltudással kell rendelkezned, melyet a 
felvételi folyamat során ellenőrzünk. Fontos még a fotózással kapcsolatos szakmai szavak/kifejezések ismerete is, 
amit könnyedén tudsz pótolni. 
Alap angollal, vagy más nyelvtudással sajnos nem tudsz elindulni, mivel meg kell felelned a társaságok által 
elfogadott nemzetközi szabályoknak. 

https://www.portorient.co.uk/fotozasoceanjaron
https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships
https://www.celebritycruises.com/cruise-ships
https://www.azamaraclubcruises.com/int/our-ships
https://www.azamaraclubcruises.com/int/our-ships
https://disneycruise.disney.go.com/ships/
http://www.portorient.co.uk/kikotok
http://www.portorient.co.uk/szabadido


 

 

 

Szerződés hossza:  
A szerződések hossza átlagosan 8 hónap, a pontos időtartam pedig a sikeres felvételedet követően derül ki. Mivel 
a hajók folyamatosan mennek (nem szezonálisak) így a szerződést bármikor meg tudod kezdeni az év folyamán, és a 
jelentkezés is folyamatos.  

 
Fizetések: 
A szárazföldi munkával ellentétben a fedélzeten nincsenek havi kiadások, mivel szállásod és ellátásod teljes 
mértékben ingyenes a szerződésed minden napján. Ennek hála a kinti kereseted annyit ér, mintha itthon az 
albérlet/rezsi/utazás/étkezés és hasonlók kifizetése után 300.00-350.000Ft maradna a zsebedben minden hónap 
végén 
 
A fizetésed mindig egy fix alapbérből és az ezekhez csatlakozó jutalékból állnak össze, melyek a promóciókkal 
párhuzamosan emelkednek. A szerződésed első szakaszában Junior fotós vagy (5 hét max) amit követően 
automatikusan jön a promóció és ekkor már nem csak a fix alapbérrel, hanem extrákkal is számolhatsz és 
átlagosan 1300USD/hó nettó + jutalékot keresel minden hónapban kiadások nélkül. Ezt követően a gyakorlatodtól 
és szakmai munkaminőségedtől függően lehetsz esküvői, vagy magánfotós ami mégtöbb fizetéssel jár. 
 

Szállás: 
A hajók ingyenesen biztosítják számodra a szállást, mely szinte minden esetben 2 fős, nemek szerint szeparált kabint 
jelent. Ezekben a kabinokban megtalálható minden, ami a kényelemhez és a pihenéshez szükséges és legtöbbször 
saját fürdővel, WIFI-TV-vel, telefonnal és egyéb extrával is rendelkeznek. A karbantartásuk a hajó gépészeinek 
feladata, de a tisztántartásáról mindenki maga gondoskodik. Ágynemű, törülköző és egyéb felszerelések 
természetesen biztosítottak. 

 
Ellátás: 
Nagy hangsúlyt helyeznek a személyzet megfelelő ellátására is, így napi minimum 3 étkezés biztosított, melyek 
közt „snacktime”-ok is előfordulnak (5-7 étkezési lehetőség minden nap). A három főétkezés alkalmával a hajó 
szakácsai által készített napi menü érhető el, melyet a személyzeti étkezdékben fogyaszthat el mindenki 
meghatározott időben. A „snacktime”-ok alatt szendvicsek, péksütemények, édességek, müzlik érhetők el, a 
kávé/tea/üdítők/tej pedig egész nap biztosított folyamatosan. 

 
Munkaidő: 
Átlagban heti 70 óra körüli munkahéttel tudsz számolni, ami a napokon belül is több külön részre bomlik fel 
szünetekkel. Példaképpen reggelről kezdesz, amit 12 magasságában egy hosszú, több órás szünet követ – ekkor 
lehet szabadon elhagyni a hajót és körülnézni a városokban/partokon – majd délután kezdesz újra estig és ekkor is 
több, rövidebb szüneted lesz. 
 
Az egész napos szabadidők nem jellemzők a hajókon, mivel nem is lenne igazán értelmük – nem tudnád kivel/mivel 
eltölteni őket, hiszen mindenki dolgozik, így csak a kabinban tudnál ücsörögni. Ezt ellensúlyozandó félnapos 
szabadidők vannak „morning off”, amikor reggel nem dolgozol és csak délután kezdesz – ami tökéletes megoldás, 
hiszen maximalizálni tudod a kint töltött időt. 

 
Munkaruházat: 
A munkához szükséges uniformot egyénileg, méretre szabva készítik el a számodra a fedélzetre lépés előtt. Ezt saját 
darabokkal is ki kell egészítened kényelmi és higiéniai okokból, melyek ingek+nadrág (elegáns) és a cipő – mind olyan 
darab, ami a saját kényelmed szolgálja. 
 
 
 
 
 
 

http://www.portorient.co.uk/mindennapok
http://www.portorient.co.uk/single-post/2016/04/17/szallasok-kabinok-egy-oceanjaron
http://www.portorient.co.uk/single-post/2016/05/21/etkezes-egy-oceanjaron


 

 

 

Eszközök: 
Lehetőséged adódik a saját kamerád használatára, ha az megfelel a szabványoknak (D90 – D300 – D300s – D7000 – 
D7100 - D7200), de a kellő kameravázat a fedélzeten is meg tudod venni a piaci ár alatt, későbbi, részletekben 
történő kifizetéssel. 
 
Ez a kamera teljes egészében a tiéd lesz, így tovább tudod használni a későbbi szerződéseid során, de akár a 
szárazföldön is, vagy eladni. Ez azért is javasolt megoldás, hiszen így nem az eredeti, szeretett kamerádat koptatod 
a folyamatos munka során. 
 
Bármelyik megoldás is szimpatikus a számodra, csak a vázról beszélünk, minden más részegységet (lencsék, vakuk, 
stb) a cég biztosít ingyenesen. 
 

Utazás a fedélzetig: 
A sikeres felvételedet követően az Image Group ingyenesen biztosítja számodra a jegyet az utazáshoz. Előre 
megtervezik a kiutazásod, illetve a reptérre érkezést követően is pontos útitervvel, hotelfoglalásokkal és 
szervezettséggel biztosítják, hogy nehézségek nélkül elérj a hajóig.  
 

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy megkapod a foglalt jegyeket, amivel eljutsz az adott városba, ahonnan 
szintúgy foglalt transzferrel juthatsz el a foglalt hotelig. Innen másnap/harmadnap szervezett buszokkal 
visznek ki benneteket a kikötőbe.  

 
Ezen felül bajba sem kerülhetsz, hiszen késés, vagy járattörlés esetén is egyszerűen képesek újraszervezni számodra 
az egész utat órák leforgása alatt. 
 

Bekerülés fő feltételei: 
 

• 21. betöltött életév (USA előírás) 

• Megfelelő ANGOL nyelvismeret megléte 

• Megfelelő gyakorlat a fotózás terén, plusz nyílt, emberközeli jellem 

• C1-D Vízum  

• Orvosi Alkalmasság (PEME) 

• Sikeres STCW képesítés 

• Tetoválások: Lehet, de csak olyan helyen, ahol póló, short, cipő takarni tudja 
 

Szakmai elvárások: 
A bekerülés alapvető feltétele a fotózásban meglévő jártasság. Ez azt jelenti, hogy nem kell hivatásos/profi 
fotósként szerzett gyakorlatot felmutatnod, de legalább 1-2 éves múltadnak kell lennie hobbifotósként, és 
gyakorlatodnak DSLR (tükörreflexes) gép használatában. 
Szakmai szempontból tisztában kell lenned az alapfogalmakkal, mint az rekesz/ISO/záridő kapcsolat, valamint a 
fényforrások, expozíció, vakuk és kompozíciós szabályok használatával. Ezek felmérése a velünk való egyeztetés 
során történik, így kockázat nélkül tudni fogod, hogy megfelelsz-e az általános elvárásoknak. Abban az esetben 
pedig, ha még kevésnek tűnik a gyakorlatod, úgy a következő interjúig rá tudsz gyakorolni nyugodtan. 
 

Költségek:  
Összesítve az induláshoz minimum 200.000Ft-al kell rendelkezned, ami szerencsére jóval kevesebb az átlagos 
bekerülési keretnél. Ennek az összegnek ajánlott, de nem kötelező teljes egészében meglennie a jelentkezés első 
pillanatában, mert a kiadásaid nagyrésze az interjút követően lesz csak aktuális. Természetesen fontos, hogyha 
szűkös anyagi forrásokkal rendelkezel, akkor egyeztess velünk, hogy pontosan lásd a költségek határidejének 
alakulását. 

Fontos belekalkulálnod azt is, hogy a megszerzett vízum 5, míg az orvosi vizsgálat és STCW bizonyítvány 
legtöbbször 2 évig érvényes, így a következő utazásod során minimális kiadásod lesz (sőt szinte semmi) 
 



 

 

 
Jelentkezési/ügynökségi díjakkal nem kell számolnod, mivel a közvetítés az előírásoknak megfelelően ingyenes a 
számodra. Minden költség a személyes és utazási dokumentumok, orvosi valamint STCW bizonyítványok 
beszerzéséből és egyéb MLC előírásoknak megfelelő kiadásokból állnak össze. 
 
A nagyobb/fő tételek az alábbiak – ezek közül mind csak akkor aktuális miután felvettek és megvan a fix helyed. 
 

• Orvosi Alkalmassági (PEME): 80.000-90.000Ft közt 

• STCW Képzés (Security Awareness Online): 10-45.000Ft 

• C1-D Visa: 160USD – Ez a fedélzetre érve visszatérítésre kerül automatikusan. 

• Saját tartalék: 30.000Ft 
 

Részvételhez szükséges főbb dokumentumok:  
  

• Önéletrajz angol nyelven – mosolygós fényképpel  (jelentkezéshez szükséges) 

• Egész alakos, elegáns fotó(k)  

• Hiánytalanul kitöltött online regisztrációs lap – (jelentkezéshez szükséges) 

• Portfólió (jelentkezéshez szükséges, de nem az első pillanatban, így regisztrálni tudsz nélküle is) 

• Érvényes útlevél (célszerű előre igényelni, de legkésőbb az első interjúra el kel készülnie) 
 

Az alábbi dokumentumok pedig regisztráció után szükségesek – természetesen pontos instrukciókat kapsz 
majd arról, hogy melyiket hol, mikor, hogyan kell igényelned. 

 
• Erkölcsi Bizonyítvány 

• Orvosi dokumentumok 

• STCW Bizonyítvány (Security Awareness Online) 

• C1-D Vízum 

• Oltási Kiskönyv (sárga kiskönyv) 

 
Jelentkezés és felvétel lépései: 
 
1 – Tájékozódás és regisztráció 
 

A jelentkezésed az év bármely szakaszában fogadjuk, melyet az tájékoztató alján található regisztrációs 
linkkel kezdhetsz meg. Ennek során adhatod meg az alapadataidat/preferenciáid, valamint töltheted fel az 
önéletrajzod, egész alakos fotód, referenciáid (ha vannak). A portfóliód később kell majd. 

 
2 – Egyeztetés és interjú velünk 
 

A kollégáink a befutott adatokat átnézik, majd visszajeleznek neked, ha megfelelsz az általános 
elvárásoknak, vagy ha kiegészítésre szorul a jelentkezésed. Ezt követően tudod elküldeni a portfóliód, majd 
egy személyes beszélgetésre invitálunk, mely során egyeztethetünk a terveidről és motivációidról, 
felmérjük a nyelvismereted plusz a szakmai tudásod és informálunk a további tennivalókról. 
 

Portfólió: 15 az eddig általad készített fotók közül, melyből legalább 10 darab az alábbi kategóriák 
egyikébe tartozik: Családi, Divat/Glamour, Életkép, Akt, Portré. Ezek természetesen készülhetnek 
az egyéni stílusodban – lényegük, hogy embereket ábrázoljanak egy koncepció keretein belül. A 
kategóriák pontosításához remek segítséget nyújt a www.fotozz.hu oldal. A többi 5 fotó lehet a 
kedvenc/legjobban sikerült képeid válogatása. 
 
Technikai minimumok: digitális képformátum, legalább 800pixel szélesebb oldali méret, min 72dpi 
felbontás. 

 



 

 

 
3 – Társasági interjúk 
 

A következő lépésként egyéni időpontban a társaság képviselőivel interjúzol Skype segítségével, majd ezt 
követően kapsz meghívást a legközelebbi személyes interjúra, ami során eldől a felvételed. 
 
Ezek a személyes interjúk jellemzően egy félnapos események, melyek 3-4 havonta kerülnek megrendezésre, 
az egyes országokban. 
  

A pályáztatás időtartama: 
 
Mint ahogyan korábban említettük, a fedélzetre lépés lassabb folyamat, és több tényező is befolyásolja. Az egyik 
ilyen a szervezett interjúk beosztása, amik 3-4 havonta vannak, majd a sikeres interjút követő 2-4 hónapban száll fel 
szinte mindenki, így egy 4-6 hónapos időszakkal tudsz kalkulálni a nullától a hajóig. Ebből kiindulva átlagosan 4-6 
hónapra számolhatsz a regisztrációtól a kiutazásig. 
 
Mivel az interjúk időpontja hónapokkal előre ismert, illetve a siker esetén napokon belül kiderül az eredmény, így 
pontosan meg tudod tervezni az itthoni tennivalóid és felmondásod lebonyolítását. 
 
 

 
Ha bármilyen kérdésed merül fel a részvétellel, munkával vagy egyéb részletekkel kapcsolatban, akkor keress minket 
bátran az elérhetőségek egyikén. Ezen felül lehetőséged adódik személyesen is konzultálni velünk, melyre 
megbeszélt időpontban, irodánkban kerülhet sor.  
 
 

– Lényeg, hogy egyetlen kérdés se maradjon megválaszolatlan – 
 
 

REGISZTRÁCIÓ MEGKEZDÉSE: KLIKK 
 

Ha nem nyílik meg, akkor másold a linket a böngésződbe: 
https://form.jotformeu.com/62306399789372 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rev.01022018 

https://form.jotformeu.com/62306399789372
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