Omroep Zeeland is al 30 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, Twitter en WhatsApp.
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.

Voor onze nieuws- en online redactie zijn wij op zoek naar enthousiaste freelance collega’s:

Redacteur/Verslaggever Nieuws en Redacteur Online
Redacteur/Verslaggever Nieuws:
Zowel aan het bureau als in de verslaggeving zoeken we collega’s die graag met nieuws werken dat
de mensen raakt, zoals bij regionaal nieuws al gauw het geval is. Heb je een verslaggeversdienst, dan
ga je natuurlijk op pad, met camjo, met cameraman of mojo. Soms werk je voor de dagredactie (het
actuele nieuws) en soms in teamverband aan verhalen voor op de langere termijn.
Heb je een bureaudienst, dan bereid je verhalen voor, redigeer je teksten, zoek je naar onderwerpen
en verleen je hand- en spandiensten voor radio en tv. En beide diensten kunnen ook in de avonduren
en in het weekend zijn.
Wat verwachten wij van jou?
- Een passie voor regionaal nieuws.
- Je bent een teamspeler met een flexibele en resultaatgerichte instelling.
- Zelfstandig inzetbaar voor radio, tv (camjo) en online.
- Technische skills voor alle media. Wij werken met Omniplayer en Avid en iNOS.
- Bereidheid tot werken in avond- en weekenddiensten.
- Je komt met eigen nieuwsvoorstellen.

Redacteur Online
Voor online zoeken we collega’s die zich helemaal thuis voelen in online. De onlineredactie van
Omroep Zeeland is tussen 6 uur ’s morgens tot 22 uur ‘s avonds bezet. En ’s nacht is er een
piketdienst, waardoor we 24/7 snel, maar zeker ook accuraat kunnen berichten op onze website,
app, Instagram, Twitter en Facebookpagina. Onlineredacteuren plaatsen materiaal van collega’s,
maar schrijven ook zelf berichten. Daarnaast zijn ze bijzonder handig in het verrijken van verhalen.
Wat verwachten wij van jou?
- Een passie voor regionaal nieuws.
- Je bent een teamspeler met een flexibele en resultaatgerichte instelling.
- Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
- Je weet wat er op Youtube, Facebook, Instagram en Twitter goed werkt en wat niet.
- Technische skills voor het maken van video’s voor online en social media.
- Bereidheid tot werken in avond- en weekenddiensten.
- Je komt met eigen nieuwsvoorstellen.

Wat bieden wij je?
-

Een uitdagende functie in een ambitieus en creatief multimediabedrijf dat volop in
ontwikkeling is.
Samenwerken binnen een professioneel en gezellig team journalisten. (Door de
coronamaatregelen is thuiswerken voorlopig de norm).
Een freelance contract, aantal uren zijn in overleg.
Een makkelijk te bereiken werkplek. Zelden tot nooit files en Omroep Zeeland ligt op een
paar minuten lopen van treinstation Oost-Souburg.
Een bijdrage in je reiskosten.

Nog vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marcel van Asperen,
eindredacteur, te bereiken via 0118-499900.
Interesse?
Herken jij jezelf in één van bovenstaand profielen? Stuur een motivatiebrief met uitgebreide CV naar
personeelszaken@omroepzeeland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

