Door pensionering van een collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Medewerker Productie- en Roosterplanning
(gemiddeld 36 uur per week)
2 parttimers behoort eventueel ook tot de mogelijkheden
Wat ga je doen?
Als Medewerker Productie- en Roosterplanning ligt het accent van je functie op de
dagelijkse planning van faciliteiten, maken van callsheets en inzet van AV-medewerkers
en AV-apparatuur, dagelijkse planning van montages, beheer je de aanvragen van beelden geluidsmateriaal, zorg je voor beantwoording van correspondentie van onze kijkers en
luisteraars en het monitoren van bezettingsproblemen en het bijwerken van het
redactierooster.
Daarnaast ben je inzetbaar voor het maken en onderhouden van de roosters voor de
korte en lange termijn. Je bewaakt daarbij de correcte toepassing van wet- en
regelgeving (CAO, Arbeidstijdenwet en interne richtlijnen).
Je werkt samen met een collega roosterplanner/medewerker productie die je functionele
aanwijzingen kan geven.
Je standplaats is Oost-Souburg. Werkdagen zijn in overleg te bepalen.
Wie zoeken we?
• Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding en minimaal 2 jaar ervaring productie- en
roosterplanning d.m.v. geautomatiseerde systemen;
• Je bent accuraat, stressbestendig, je werkt gestructureerd en je bent communicatief
vaardig;
• Je hebt een goed analytisch vermogen, kunt overzicht bewaren, beschikt over
overtuigingskracht en je bent creatief in het oplossen van (rooster)problemen;
• Je weet de juiste balans te vinden tussen de wensen van medewerkers en de
organisatorische voorwaarden om tot een optimale personele bezetting te komen;
• Je kan goed in teamverband werken, je bent pro-actief en je kunt goed plannen en
organiseren;
• Je bent een stevige persoonlijkheid.
Wat bieden wij?
• Een boeiende functie in een dynamisch bedrijf met veel leuke collega’s die
bevlogen bezig zijn met hun vak en de missie van de omroep.
• De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de CAO voor het Omroeppersoneel en
verder afhankelijk van leeftijd en ervaring.
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform zoals vakantietoeslag 8%, een
decemberuitkering 6%, directe opname in het pensioenfonds met een gunstige
premieverdeling.
• Alle ruimte om je talenten te ontplooien. Onze eigen Omroep Zeeland Academy
biedt online trainingen, die jou beter maken in jouw vak en je verder op weg
helpen in jouw loopbaan.
Omroep Zeeland is al 30 jaar dé omroep van Zeeland en brengt nieuws, evenementen
en programma's over Zeeland. De omroep behoort al jaren tot de best bekeken,

beluisterde en bezochte regionale omroepen van Nederland en bereikt ruim 85% van alle
Zeeuwen via televisie, radio en online kanalen als de (mobiele) website, apps, Facebook,
Twitter en WhatsApp. Met circa 100 professionele collega's maken we dagelijks
aansprekende verhalen, gemaakt van dichtbij, met betrokkenheid en kennis van de
regio. Daarmee informeren we de Zeeuwen, versterken we de Zeeuwse samenleving en
vergroten we de onderlinge verbondenheid.
Informatie over de functie
Sonja de Best, eindredacteur, is graag bereid om nadere informatie over de functie te
geven. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0118 499900.
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en spreekt het je aan? Dan nodigen wij jou van
harte uit om te reageren. Stuur een motivatiebrief met uitgebreide CV naar
personeelszaken@omroepzeeland.nl vóór 20 februari 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

