Voor onze onlineredactie zijn wij op zoek naar een talentvolle

Junior Redacteur Online
(36 uur per week)
Wat ga je doen als Junior Redacteur Online?
Als Redacteur Online op een werkervaringsplaats krijg je een jaar lang de kans om je
talenten verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in het vak. Je denkt mee hoe we
online nog beter kunnen inzetten. Je bewaakt de inkomende stroom aan potentiële
onderwerpen en selecteert onderwerpen uit feeds, mail, kranten en Social Media voor
teams of de dagredactie. Je gaart, schrijft en publiceert artikelen op de website en op
Social Media. Je verrijkt gepubliceerde artikelen met audio, video of foto. Na het plaatsen
van artikelen blijf je volgen hoe ons publiek reageert.
Je werkt vanuit standplaats Oost-Souburg.
Wie zoeken we?
• Je hebt een afgeronde journalistieke opleiding op hbo-niveau;
• Je hebt bij voorkeur enige ervaring met dagelijkse nieuwsgaring voor een online
platform;
• Je bent in staat om goede koppen te schrijven bij nieuwsberichten;
• Je kan snel en foutloos schrijven;
• Je bent gefocust op nieuws, gedreven, ondernemend en creatief;
• Je bent een teamspeler met een flexibele en resultaatgerichte instelling;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Je hebt affiniteit met regionale journalistiek;
• Je bent woonachtig in Zeeland of bereid naar Zeeland te verhuizen.
Omroep Zeeland biedt:
• Een boeiende werkervaringsplaats met veel ruimte voor ideeën en initiatief, waarin je
jezelf kunt bewijzen.
• Een aanstelling voor gemiddeld 36 uur per week op basis van een jaarcontract met
mogelijkheid tot verlenging;
• Salaris ligt tussen € 2.106 en € 2.949 conform de cao voor het omroeppersoneel,
waaronder 8% vakantietoeslagen, 6% decemberuitkering en directe opname in het
pensioenfonds;
• Alle ruimte om je talenten te ontplooien. Wij bieden trainingen, die jou beter maken in
jouw vak en je verder op weg brengen in jouw loopbaan.
Wie zijn wij?
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en is al jaren één van de best bekeken en
beluisterde regionale omroepen van Nederland. Omroep Zeeland laat de vele gezichten
van Zeeland zien op internet, televisie en radio. Zeeuws en betrokken, betrouwbaar en
onderscheidend. Bij Omroep Zeeland werken zo’n 100 enthousiaste professionals.
Omroep Zeeland bevindt zich in een dynamische en innovatieve fase gericht op doorgroei
als multimediabedrijf. Omroep Zeeland is een bindende factor in de Zeeuwse
samenleving. Interactie met ons publiek is van groot belang.

Meer informatie

Voor vragen over de functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Véronique
Roeg (eindredacteur) te bereiken via 0118-499900.
Solliciteren op de vacature van Redacteur Online
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan meteen je motivatiebrief met CV aan
personeelszaken@omroepzeeland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

