
  
RTV Purmerend zoekt (beginnend) productieleider! 

 
 

Ben jij degene die altijd de organisatie op zich pakt in een groep? Dan ben je waarschijnlijk ondernemend, 
initiatiefrijk en goed in organiseren; dat is precies wat we zoeken! Voor ons nieuws- en actualiteitenprogramma 

FOCUS zoeken we namelijk een (beginnend) productieleider! 
 

(Beginnend) productieleider (M/V) 
 

Wie zijn wij? 
RTV Purmerend is al jaren dé lokale omroep van Purmerend. Via radio, TV, internet en sociale media houden we 
Purmerenders op de hoogte van wat er speelt en leeft in de Marktstad. Met verschillende programma’s brengen 
wij Purmerend bij mensen thuis. Het programma Focus wordt iedere twee weken op zondagochtend opgenomen 
en daarna regelmatig uitgezonden. Het gaat om een meercamera-programma waarbij een team van ongeveer 
tien mensen werkt aan de realisatie van het programma. Het programma wordt opgenomen in onze eigen 
televisiestudio. Als productieleider ben je georganiseerd en een belangrijke speler in de realisatie van de 
uitzending. 

 

Wie zoeken wij? 
Om een vast team te bouwen zijn we op zoek naar een productieleider die om de week op zondag tussen 09:00 
en 13:00 uur beschikbaar is. Als productieleider regel je in aanloop naar het programma de crew, eventuele 
bijzonderheden en hou je in de gaten of alles technisch klaar is voor de uitzending. Op de dag zelf neem je de 
leiding over de facilitaire crew en hou je het tijdsschema in de gaten. Ervaring is niet verplicht als er een 
leergierige houding is. Daarnaast ben je een teamplayer maar kan je ook zelfstandig goed werken. 
Communicatief ben je sterk want je werkt in een team. Verder heb je interesse in media en wil die met ons 
delen!☺ 

 

Jij: 

- Bent met regelmaat op zondagen tussen 09:00 en 13:00 uur beschikbaar 
- Hebt passie voor media 
- Bent leergierig en een teamplayer 
- Ervaring is niet verplicht; wel de wil om te leren! 

 

Wij: 

- Bieden je voldoende begeleiding om eventueel ontbrekende kennis op te doen 
- Bieden een leuk mediabedrijf en team om mee samen te werken 
- Geven je de kans om te groeien en te ontwikkelen 
- Leveren een bijdrage aan je CV 
- Zorgen voor momenten in je leven die je altijd bij zullen blijven 

 

RTV Purmerend 
Is er al meer dan 20 jaar voor alle Purmerenders met radio via 104.9FM in de ether en 103.3FM op de kabel, 
televisie op Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1390 en wereldwijd via www.rtvpurmerend.nl. Ook online is RTV 
Purmerend op alle belangrijkste (sociale) platformen te vinden. 

 
Contact 
Interesse? Stuur een bericht met relevantie informatie en contactgegevens naar vacature@rtvpurmerend.nl.  
Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Jasper Agterberg via Jasper.Agterberg@rtvpurmerend.nl 

Let op: Het betreft een vrijwilligersfunctie maar het is niet vrijblijvend. Ook een vrijwilligersfunctie vraagt om 
serieuze inzet en continuïteit. Ervaring is mooi meegenomen, maar niet verplicht! Wel moet je leergierig zijn en 
blijvend willen leren. 

http://www.rtvpurmerend.nl/
mailto:Jasper.Agterberg@rtvpurmerend.nl

