Omroep Zeeland is al bijna 30 jaar dé omroep van Zeeland en brengt nieuws,
evenementen en programma's over Zeeland.
Met circa 100 professionele collega's maken we dagelijks aansprekende verhalen:
dichtbij, betrokken en met kennis van de regio. Daarmee informeren we de Zeeuwen,
versterken we de Zeeuwse samenleving en vergroten we de verbondenheid tussen de
Zeeuwen.
Een van de best bekeken, beluisterde en bezochte regionale omroepen van Nederland
zoekt journalisten!
Kom je werken bij de omroep, die ruim 85% van alle Zeeuwen via televisie, radio en
(mobiele) website, apps, Facebook, Twitter en WhatsApp bereikt?

Redacteuren/Verslaggevers nieuws en/of sport
(Oost-Souburg/36 uur per week)
Ben jij die Zeeuw, of wil je dat worden, die het Zeeuwse nieuws op de voet volgt en lijkt
het je wat om bij Omroep Zeeland op de nieuws- of sportredactie te werken?
Laat van je horen!

We zijn vooral op zoek naar journalisten die bij ons aan de slag gaan op de
bureauredactie, maar verslaggeving is zeker niet uitgesloten. Voor de sportredactie
zoeken we een collega die vooral op pad gaat, maar ook bureaudiensten draait.

Wie ben jij?
Je bent een ervaren (sport-)journalist met een afgeronde journalistieke hbo-opleiding,
die weet hoe je verhalen online, op radio en tv brengt én die weet hoe je sociale media
kunt gebruiken om het nieuws onder de Zeeuwen te brengen.
Je monteert zelfstandig (Omroep Zeeland werkt met Avid en Onmiplayer). Verslaggevers
gaan camjo op pad (soms ook mojo) of met een cameraman.
Ben jij de sportverslaggever, die bij ons wil komen werken, dan zie je in hoe belangrijk
de sport in Zeeland is, ook al wordt het niet op het allerhoogste niveau beoefend. De
supporters zijn er niet minder fanatiek om.
Je maakt snel en foutloos berichten en je komt met eigen nieuwsverhalen die je zelf
uitwerkt met een opvallende invalshoek. Korte zakelijke berichten schrijven gaat je net
zo makkelijk af als het schrijven van een pakkende longread.
Werken in de avonden en in het weekend is voor jou geen probleem. Voor de
sportredactie geldt dat je drie van de vier weekenden werkt. En natuurlijk woon je in het
prachtige Zeeland.

Wat ga je doen?
We hebben momenteel plaats voor bureauredacteuren, maar het zo mooi zijn als je ook
inzetbaar bent als verslaggever. De bureauredactie werkt in wisselende roosters. Dat
betekent, dat je ingezet kan worden als nieuwsbewaker op de dag, maar ook als
samensteller in de avond voor de radio-uitzending van de volgende dag. Of je bent
samensteller in het weekend en verzorgt de berichtgeving online, op radio en tv.
Omroep Zeeland werkt met een dagredactie voor het actuele nieuws en met kernteams,
die verhalen voor de langere termijn maken: jij komt op de dagredactie te werken.
Voor de sportredactie zoeken we een verslaggever, die natuurlijk wedstrijdverslagen
maakt en de interviews doet na afloop, maar die ook lol heeft in het maken van een mooi
portret. Die in het weekend het bureau aanstuurt om bijvoorbeeld alle uitslagen zo snel
mogelijk te publiceren.
Wat bieden we je?
Het gaat om functies in schaal G van de omroep cao, met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een vaste decemberuitkering en directe opname in het
pensioenfonds. Met uitzicht op een vaste aanstelling.
Je krijgt intern opleidingen, zoals in het werken met het redactiesysteem iNOS dat door
de NOS werd ontwikkeld.
En je komt te werken bij dé nieuwszender van Zeeland, waar we trots zijn op Zeeland en
ook wel een beetje op onszelf
. Want, zoals we al schreven, we behoren al jaren tot de
best bekeken, beluisterde en bezochte regionale omroepen van Nederland en we
bereiken ruim 85% van alle Zeeuwen via televisie, radio en (mobiele) website, apps,
Facebook, Twitter en WhatsApp.
Informatie?
Als je meer wilt weten kun je bellen of mailen met Véronique Roeg, senior eindredacteur,
te bereiken op 0118-499900 en veronique.roeg@omroepzeeland.nl.
Solliciteren?
Gewoon doen! Stuur je brief vóór 13 november 2020 met een uitgebreide CV naar
personeelszaken@omroepzeeland.nl

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 23-11 en de tweede gespreksronde op
maandag 30-11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

