Omroep Zeeland, de meest uitdagende regionale omroep van
Nederland!
Een van de best bekeken, beluisterde en bezochte regionale omroepen van Nederland
zoekt een projectcoördinator die bij voorkeur al eerder ervaring heeft opgedaan in een
journalistieke omgeving of anders in een mediabedrijf! 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.
Kom je werken bij de omroep, die ruim 85% van alle Zeeuwen via televisie, radio en
online kanalen als de (mobiele) website, apps, Facebook, Twitter, Instagram en
WhatsApp bereikt?
Solliciteer dan snel op onze vacature voor:

Projectcoördinator (redactie)
(Oost-Souburg/36 uur per week)
De veranderingen in het medialandschap gaan uitermate snel en om die reden zijn we in
de redactieleiding op zoek naar een projectcoördinator. Ben jij degene die onze
hoofdredacteur terzijde staat bij de vormgeving en uitvoering van innovatieve en/ of
journalistieke projecten? En bewaak jij de werkwijze van de redactie of ontwikkel je deze
door?
Er zijn ook doorgroei mogelijkheden bij deze functie. We zien je namelijk graag
doorgroeien om onze eindredacteuren te vervangen.
Iets over Omroep Zeeland
Omroep Zeeland kenmerkt zich o.a. door een platte organisatiestructuur. De redactie valt
onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur, de dagelijkse leiding is in handen
van de eindredactie. Op de nieuwsredactie van Omroep Zeeland wordt met passie
gewerkt aan berichtgeving via online, radio, televisie en teletekst. We doen dat zowel
met gespecialiseerde kernteams als met de dagredactie. Iedereen denkt en werkt
crossmediaal met zeer innovatieve redactie- en productiesystemen.
Wat ga je doen?
Je hoofdtaak is het begeleiden en initiëren van projecten op de redactie als gevolg van
bijv. innovatie. Denk aan: de introductie van een nieuwe site/app, het ontwikkelen van
nieuwe formats online, het vertalen van brainstormsessies over nieuwe inhoudelijke
speerpunten/thema’s naar de dagelijkse praktijk/werkwijze van deelredacties, de
organisatie van opleidingen voor nieuwe vaardigheden op de redactie.
Daarnaast ben je sparringpartner van de hoofdredacteur.

Wie ben je?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding (bijv. journalistiek aangevuld met een
opleiding op het gebied van innovatie, projectmanagement)
Je hebt een brede ervaring in het coördineren van innovatieve (technologische)
projecten in de media (televisie, radio, online);
Je hebt aantoonbare ervaring met het werken op een (bij voorkeur crossmediale)
redactie;
Je bent doelgericht, je neemt initiatief, je bent pro actief, je bent een stevige
persoonlijkheid en je weet de voortgang van je projecten goed te bewaken.
Je kunt strategisch denken en daarmee ben je de ideale sparringspartner van de
hoofdredacteur;
Een pré is ervaring met het werken met redactiesystemen en/of data-analytics. Je
bent in ieder geval zelf aantoonbaar handig met een pc;
Affiniteit met de regionale omroep is vanzelfsprekend;
Je woont in Zeeland of bent bereid op korte termijn naar Zeeland te verhuizen.

Wat bieden we je?
Afhankelijk van je werkervaring word je conform de CAO voor het Omroeppersoneel
ingeschaald. Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vaste
decemberuitkering en directe opname in het pensioenfonds. Met uitzicht op een vaste
aanstelling. We kennen een 36-urige werkweek.
Dus wil jij ook werken bij de nieuwzender van Zeeland? Solliciteer dan snel en wordt
onderdeel van een van de best bekeken, beluisterde en bezochte regionale omroepen
van Nederland!
Informatie?
Als je meer wilt weten kun je bellen of mailen met Edwin de Kort, hoofdredacteur, te
bereiken op 0118-499900 en edwin.de.kort@omroepzeeland.nl
Solliciteren?
Gewoon doen! Stuur je motivatiebrief met CV naar personeelszaken@omroepzeeland.nl

Een assessment maakt onderdeel uit van deze procedure.

