
 
 

 

                                                brengt dagelijks nieuws en activiteiten uit de regio Lopik, IJsselstein en Nieuwegein. In onze programma's proberen we aandacht te 

geven aan zoveel mogelijk activiteiten en willen we het nieuws op de voet volgen. Meewerken aan RTV 9 is een leuke hobby, uitdaging, vrijwillig en toch 

verbonden met top vrijwilligers! 

De omroep beschikt over een studio in IJsselstein, met meerdere radiostudio's en een redactieruimte. Hierdoor is het mogelijk vele plannen uit te voeren. 

Daarom is de omroep op zoek naar nieuwe medewerkers die het leuk vinden te bouwen aan dit leuke medium. 

Interesse? Stuur ons een mail via vrijwilligers@rtv9.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op 

WIJ ZOEKEN JOU! 
Gedreven hoofdredacteur m/v 

Wil jij sturing geven aan het mooie RTV9 en met een groep enthousiaste vrijwilligers (redacteuren, fotografen en ontwerpers) het lokale 

nieuws brengen? De focus van RTV9 ligt op wijkactiviteiten, -evenementen en (nieuws) ontwikkelingen in Nieuwegein, IJsselstein en Lopik. 

Als hoofdredacteur zet je samen met de andere redactieleden de redactionele koers uit en bewaak je de kwaliteit van de inhoud, zowel on- 

als offline. Het is daarbij belangrijk samen te werken met lokale organisaties/verenigingen. De redactie bestaat uit een klein team. De nieuwe 

hoofdredacteur is iemand met nieuwe ideeën en een frisse aanpak. Het uitbouwen van het huidige team en het uitzetten van de 

redactionele koers is een belangrijk onderdeel van de te vervullen functie. Een enthousiaste proactieve 'professional' (let op: het is 

vrijwilligerswerk) in journalistiek of communicatie met bij voorkeur praktijkervaring en die:  

* Het gezicht is van RTV9 voor regiobewoners en andere belangrijke stakeholders;  

* Geïnteresseerd is in de ontwikkelingen en activiteiten in de regio;  

* De redactionele koers uitzet en bewaakt;  

* Taalvaardig is;  

* Knopen doorhakt wanneer dat moet;  

* Medeverantwoordelijk wil zijn voor een eenduidige presentatie/uitstraling van RTV9 via tekst tv, social media en onze website;  

* Mee wil werken aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig RTV9;  

* Een ingang heeft naar een lokaal en/of regionaal netwerk.  

Is de functie jou op het lijf geschreven? Mail je motivatiebrief en cv onder vermelding van "Vacature hoofdredacteur" in het onderwerp. Ook 

voor vragen kun je per mail contact opnemen: bestuur@rtv9.nl.  
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