Voor onze nieuwsredactie zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van

Redacteur/Verslaggever Sport
(voor 36 uur per week)
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.
Omroep Zeeland werkt met een redactie voor het nieuws van de dag en met vijf
kernteams (sport, economie, lifestyle, veiligheid en politiek) die zelfstandig met een
eigen planning en keuzes hun werkveld bestrijken.
Voor het kernteam Sport zoeken wij een collega die ons team komt versterken. Een
enthousiaste talentvolle journalist die zich verder wil ontwikkelen op het brede terrein
van de sportverslaggeving.
Wat verwachten wij
• Je hebt een afgeronde journalistieke HBO opleiding en ruime ervaring als multimediaal
Redacteur/Verslaggever
• Sport is voor jou een way of life. Je bent dus uitstekend op de hoogte van wat er
speelt, Daarnaast heb je affiniteit met nieuws waarvoor je ook ingezet kan worden.
• Je bent inzetbaar voor radio & tv verslaggeving (ook live), op social en online en voor
bureauredactie.
• Je bent een professional die op een creatieve manier journalistiek bedrijft en de
verhalen aansprekend kunt vertellen.
• Onregelmatig werken, gemiddeld drie van de vier weekenden, is voor jou geen
probleem.
• Je bent vaardig met de online platforms en social media, je kunt zelfstandig monteren
(bij voorkeur met Avid en Omniplayer) en werken als ‘Camjo’.
Wat bieden wij?
• Een boeiende functie in een dynamisch bedrijf met veel leuke collega’s, die bevlogen
bezig zijn met hun vak;
• Een contract voor een jaar met perspectief op een vaste aanstelling. Standplaats is
Oost-Souburg. Een salaris in schaal G (minimum € 2.599,38 en maximum €3.965,49)
op basis van ervaring en kwaliteiten conform de CAO voor het Omroeppersoneel;
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Omroeppersoneel,
zoals 8% vakantietoeslag, een 6% decemberuitkering en directe opname in het
pensioenfonds met een gunstige premieverdeling;
• Bij verhuizing is een verhuiskostenvergoeding van toepassing;
• Alle ruimte om je talenten te ontplooien.
Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Jaap Corré

(Eindredacteur), te bereiken op 06-46158490.
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en spreekt het je aan? Dan nodigen wij jou van
harte uit om te reageren. Stuur een motivatiebrief met uitgebreide CV vóór 17 februari
2020 naar personeelszaken@omroepzeeland.nl
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 24 februari. Eventuele 2e
gesprekken zijn gepland op maandag 2 maart 2020.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

