RTV Purmerend zoekt eindredacteur Nieuws!
RTV Purmerend heeft zich in de voorbije jaren een vaste plek verworven in de Purmerendse gemeenschap, niet
alleen dankzij (live) televisieprogramma’s en radioprogramma’s, maar zeker ook door berichtgeving op de eigen
website (en social media) over wat er speelt in de stad.
De redacteuren van RTV Purmerend worden begeleid en aangestuurd door de eindredacteur nieuws. De huidige
eindredacteur doet een stapje terug en daardoor is een vacature ontstaan voor de functie van

Eindredacteur Nieuws (M/V)
De eindredacteur nieuws is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de nieuwsberichten op de website (en social
media) en van de nieuwsprogramma’s op radio en televisie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden van de
redacteuren en fotografen, overlegt over onderwerpen, draagt onderwerpen aan, geeft adviezen, coacht
(beginnende) redacteuren en schrijft zelf ook artikelen. Maandelijks komen redactieleden bijeen. De functie van
eindredacteur neemt wekelijks tien tot vijftien uur in beslag.
De eindredacteur nieuws hanteert en bewaakt de journalistieke principes van de omroep en legt -net als de
eindredacteuren van de audiovisele tak- verantwoording af aan de hoofdredacteur.
Wij vragen van kandidaten dat ze journalistieke ervaring hebben en die koppelen aan affiniteit voor het medium
lokale omroep en interesse in en kennis van wat er speelt in de Purmerendse gemeenschap.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de hoofdredacteur Lars van der Manden via
Lars.vanderManden@rtvpurmerend.nl.

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 Lars van der Manden via Lars.vanderManden@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.

