Omroep Zeeland is op zoek naar

Leden Regionale Mediaraad

OMROEP ZEELAND, DÉ OMROEP VAN ZEELAND
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en brengt nieuws, achtergronden,
cultuur, sport en evenementen. Professioneel gemaakt. Met aandacht voor de
journalistieke kwaliteit en met nieuwsgierigheid. Daarmee levert de omroep
een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Zeeuwse identiteit, de
leefbaarheid in Zeeland en een goed functionerende democratie. Samen sterk
voor Zeeland.

DE TAKEN VAN DE REGIONALE MEDIARAAD
Het snel veranderende mediagebruik
van de consument, opgelegde
bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en
samenwerkingsverbanden met partners
in én buiten Zeeland maken dat Omroep
Zeeland sterk in beweging is en zich
blijft ontwikkelen. Dat is van belang om
aansluiting te houden bij de wensen en
verwachtingen van het publiek en als
organisatie goed zichtbaar te zijn in de
Zeeuwse samenleving. Op die manier
houdt de omroep zijn hoge bereik en levert
blijvend een betekenisvolle bijdrage.

De Regionale Mediaraad van Omroep
Zeeland vormt een representatieve
afspiegeling van de Zeeuwse samenleving
en heeft als belangrijkste taak het
vaststellen van het media-aanbod beleid
en het (achteraf) toetsen van het mediaaanbod aan het programmastatuut. De
Regionale Mediaraad heeft een belangrijke
klankbordfunctie voor de hoofdredacteur.
Ter invulling van een aantal vacatures zoekt
de Regionale Mediaraad vier nieuwe leden.

Werken bij Omroep Zeeland

WAT VERWACHTEN WIJ?
Van de leden van de Regionale Mediaraad vragen wij dat zij midden in de Zeeuwse
samenleving staan, in de provincie wonen en werken, en een ambassadeursfunctie voor
Omroep Zeeland vervullen. Daarnaast verwachten wij dat zij beschikken over bestuurlijke
kwaliteit en ervaring, een groot en sterk eigen netwerk en aantoonbare affiniteit met
(nieuwe) media en (regionale) journalistiek.

PROFIEL
Wij zoeken kandidaten die voldoen aan bovenstaande criteria en bij voorkeur zijn
aangesloten bij een organisatie die op provinciaal niveau actief is in één van de
volgende stromingen: landbouw/visserij/toerisme, sport, kunst en cultuur en jongeren/
arbeidsmarkt/studenten. Voor een zogeheten ‘vrije zetel’ komen ook kandidaten
in aanmerking die zich herkennen in het profiel maar niet zijn aangesloten bij een
organisatie zoals studenten en vrijwilligers. Gezien de samenstelling van de Regionale
Mediaraad worden jongeren en inwoners van Zeeland met migratie achtergrond
nadrukkelijk aangemoedigd te solliciteren.
De Regionale Mediaraad vergadert vier keer per jaar samen met de hoofdredacteur. Van
de leden wordt verwacht dat zij deze vergaderingen bijwonen en voorbereiden.

VERGOEDING
Voor de functie bieden wij een passende vergoeding.

INFORMATIE
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de heer J. Bergen, voorzitter Regionale Mediaraad.
Email: rm@omroepzeeland.nl

INTERESSE?
Uw schriftelijke reactie met CV en motivatie ontvangen wij graag, vóór 7 april 2019, per
post of email op het onderstaande adres.
Post: Omroep Zeeland, t.a.v. dhr. J. Bergen, Postbus 1090, 4388 ZH Oost-Souburg
Email: rm@omroepzeeland.nl
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