Vanwege het vertrek van een collega zoekt Omroep Zeeland een enthousiaste en
leergierige

Junior Redacteur Evenementen & Programmering
(36 uur per week)
Wat ga je doen als Junior Redacteur Evenementen & Programmering?
Heb je de ambitie om vanuit een journalistieke en projectmatige invalshoek te werken?
Ben je bereid veel te geven, snel te leren en beschik je over een gezonde dosis
nieuwsgierigheid?
Omroep Zeeland is op zoek naar een redacteur die crossmediale programma’s rond
evenementen en incidentele projecten helpt organiseren. Je verricht hiervoor
redactionele en productionele werkzaamheden en ondersteunt de online-, radio- en
televisieprogrammering rond evenementen, maar ook rond acties, programma´s en
speciale uitzendingen. Je rapporteert aan de eindredacteur.
Wie zoeken we?
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding journalistiek en/of communicatie;
• Je kan goed plannen en organiseren;
• Je hebt affiniteit met radio, TV en online;
• Je bent in staat goed overzicht te houden, ook onder tijds- en werkdruk;
• Je bent flexibel en bereid om op verschillende werktijden te werken;
• Je kan in teamverband, maar ook prima zelfstandig werken;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je kan goed schrijven;
• Je bent creatief, accuraat, gedreven en leergierig;
• Je bent woonachtig in Zeeland of bereid om hier (tijdelijk) te komen wonen;
• Je hebt een proactieve instelling en beschikt over een goed probleemoplossend
vermogen;
• Je houdt je op de hoogte van het Zeeuwse nieuws en wil je daar in verdiepen.
Wat biedt Omroep Zeeland jou?
• Een boeiende werkervaringsplaats met veel ruimte voor ideeën en initiatief,
waarin je jezelf kunt ontwikkelen;
• Een aanstelling voor gemiddeld 36 uur per week op basis van een jaarcontract
met mogelijkheid tot verlenging;
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het
omroeppersoneel, waaronder 8% vakantietoeslag, 6% decemberuitkering en
directe opname in het pensioenfonds;
• Alle ruimte om je talenten te ontplooien. Onze eigen Omroep Zeeland Academy
biedt trainingen, die jou verder brengen in jouw loopbaan.
Waar ga je werken?
Omroep Zeeland is al ruim 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.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kan je tijdens kantooruren contact opnemen met
Michel van Sluijs (Eindredacteur Programmering & Evenementen), te bereiken via het
telefoonnummer (0118-499900) of per e-mail: michel.van.sluijs@omroepzeeland.nl
Solliciteren op de vacature van Junior Redacteur Evenementen &
Programmering?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan een motivatiebrief met cv vóór
20 juni 2019 naar personeelszaken@omroepzeeland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

