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den dagen vill vi gärna att du tar med kameran och förevigar 
det som händer på just din arbetsplats. 

du kan också fotografera någon annans arbete. det är sjunde 
året som du&jobbet arrangerar sin fototävling. Liksom före- 
gående år publiceras de bästa bilderna i tidningen och på 
webben.

Priset: Förstapris är ett presentkort på 2 000 kronor i en foto-
butik, andra och tredjepris får presentkort på 500 kronor på 
Fotografiska muséet i Stockholm.

en jury bestående av du&jobbets redaktion kommer att  
utse vinnarna.

Vad gör ni på jobbet tisdagen den 26 januari 2016?  
Var med i Du&jobbets fototävling, visa er arbetsvardag  
för andra och spar den till eftervärlden.

Fotografera ditt jobb!

Mejla din bild till foto@duochjobbet.se!

tÄvling!
PÅ Jobbet 

20160126

Här är några tidigare vinnande bidrag

sCa munksunds sågverk.                   Jorielskolan i Älvsjö.              ommålning i falköping.

  Gör så här!
1.  ta en bild på ditt eller andras 

jobb den 26 januari 2016.
2.  se till att bilderna är minst 

200 mm breda (300 dpi) om 
de är digitala. du kan tävla 
med högst 5 bilder.

4.  skicka din bild till Du&jobbet!  
Mejla: foto@duochjobbet.se, 
eller posta till du&jobbet, 
box 110, 129 22 Hägersten. 
Vi behöver få ditt bidrag 
senast den 8 februari.

3.  skriv bildtexter som berättar vilka 
som är med, vad de gör och var 
bilden är tagen. tänk på att kolla 
med dem du fotar att det är okej, 
och att du inte avbildar företags-
hemligheter eller liknande. 
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Vad gör ni på jobbet fredagen den 17 februari 2017? 
Var med i Du&jobbets fototävling, visa er arbetsvardag 
för andra och spar den till eftervärlden.

20170217

17 februari 2017.

senast den 6 mars.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

den dagen vill vi gärna att du tar med kameran och förevigar  
det som händer på just din arbetsplats. 
   du kan också fotografera någon annans arbete. det är åttonde 
året som du&jobbet arrangerar sin fototävling. Liksom före-  
gående år publiceras de bästa bilderna i tidningen och på  
webben. 
   Priset: Förstapris är ett presentkort på 2 000 kronor i en foto- 
butik, andra och tredjepris får presentkort på 500 kronor  
på Fotografiska muséet i Stockholm.
   en jury bestående av du&jobbets redaktion kommer att utse 
vinnarna.


