RTV Purmerend is op zoek naar een productieleider!
RTV Purmerend is al meer dan 20 jaar de lokale omroep van Purmerend. Met diverse nieuws- en
actualiteitenprogramma’s op Radio Purmerend, (raads-)uitzendingen en reportages op TV Purmerend en de goed
bezochte website houden wij de inwoners van ons uitzendgebied op de hoogte van hun natuurlijke habitat.
Sinds januari 2016 brengen wij de maandelijkse talkshow ‘Focus’, een meercameraregistratie vanaf een
wisselende plaats in Purmerend. De eerste uitzending was bijvoorbeeld in het Waterlands Museum, maar een
locatie-uitzending vanuit het Purmerendbos zou niet ondenkbaar zijn. Dat betekent grote productionele
uitdagingen! En daar zoeken we nu een productieleider voor.
Wij zoeken een harde werker die het leuk vindt om de productionele zaken rond dit programma op zich te nemen.
Denk aan het vervoer van onze locatieset, het afstemmen van en met de locaties en het opstellen van het
callsheet. Je houdt je niet bezig met de inhoud van het programma maar stuurt de redacteuren wel aan op tijd
hun items af te leveren. Daarnaast ben je de spin in het web tussen redactie en de technische crew. De meeste
voorbereidingswerkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan. De laatste zondag van de maand (dat is vaak
de dag van opname of live-uitzending) ben je actief als opnameleider. Het betreft een vrijwilligersfunctie maar
geeft je wel de kans om je te ontwikkelen en kan dienen als opstapje binnen de mediabranche!

Productieleider (m/v)
De productieleider
•
•
•
•

heeft passie voor organisatie van evenementen of registraties
denkt in oplossingen en niet in problemen
rapporteert aan de hoofdredacteur
snapt dat vrijwillig niet vrijblijvend is

De nieuwe medewerker die wij zoeken
-

kan zelfstandig werken en neemt veel initiatief (proactief)
functioneert ook goed in een groep
beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
is zichtbaar binnen de vereniging
is klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht

Wij bieden
-

een leuk mediabedrijf met o.a. radio en televisie en een enthousiast 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!

Belangstelling?
Ervaring is mooi meegenomen maar niet noodzakelijk! Wel gedrevenheid, leergierig zijn en inzet tonen. Stuur je
sollicitatie en je CV aan vacature@rtvpurmerend.nl. Voor verdere vragen kunnen je direct contact opnemen met
Lars van der Manden via Lars.vanderManden@rtvpurmerend.nl.
Hoe zijn wij te ontvangen?
Radio: 104. 9 FM (ether), 103.3 FM (kabel), achter (Tekst)TV Purmerend en www.rtvpurmerend.nl
TV: ZIGGO kanaal 36, 328 (via CI+ module) en wereldwijd via www.rtvpurmerend.nl
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