Omroep Zeeland is al ruim 25 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 en Twitter. Met circa 100 collega's maken we dagelijks aansprekende
verhalen, gemaakt van dichtbij, met grote betrokkenheid en kennis van de regio.
Daarmee informeren we de Zeeuwen, versterken we de Zeeuwse samenleving en
vergroten we de onderlinge verbondenheid.
Wij zoeken een:

Stagiair(e) nieuwsredactie
Heb je zin in een stage waar je alle kanten van het werk van een omroepverslaggever
leert kennen? Kom dan 3 of 5 maanden stage lopen bij Omroep Zeeland!
Wij bieden je de kans om kennis te maken met radio, tv maar ook camjo en mojo. En we
leren je zelfstandig monteren in Dalet en Avid.
En wist je dat:
 Omroep Zeeland de best beluisterde omroep is van alle regionale omroepen in
Nederland?
 Er elke dag 40.000 mensen onze website bezoeken?
 Wij als enige regionale omroep werken met hetzelfde redactiesysteem als de NOS?
(iNOS)
 Wij naast een dagteam werken met gespecialiseerde teams, die langere reportages
maken en zorgen voor duiding en achtergronden bij het nieuws?
Veel enthousiaste stagiaires gingen je al voor, zoals Carmen Wisse van de Christelijke
Hogeschool in Ede:

“Doordat ik echt deel uitmaakte van de redactie en
veel zelf mocht doen, leerde ik in 5 maanden stage
meer dan in 3 jaar school.”

Wat we van je vragen is; veel enthousiasme en een rijbewijs!
Voor meer informatie of het mailen van een sollicitatiebrief en CV kan je terecht bij onze
afdeling personeelszaken:
personeelszaken@omroepzeeland.nl
Of stuur een mailtje naar mij, ik ben de stagebegeleider van de stagiaires:
sdbest@omroepzeeland.nl
Tot ziens in Zeeland!
Sonja de Best (eindredacteur Omroep Zeeland)

