
 
 

 

                                                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! 
Commerciële talenten m/v 

Heb jij commercieel talent en krijg jij energie van succes? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Medewerker Commerciële Binnendienst ben je 

mede verantwoordelijk voor telefonische acquisitie, beantwoord je klantvragen, stel je offertes op, zorg je voor een juist follow-up en 

voorzie jij klanten van advies. Daarnaast zorg je voor een juiste administratieve verwerking en bied je samen met collega’s ondersteuning op 

gebied van marketing. 

Een enthousiaste proactieve 'professional' (let op: het is op basis van vrijwilligerswerk) in commercie met bij voorkeur ervaring in dit soort 

werkzaamheden en die:  

*  Telefonische acquisitie geen probleem vind 

* Beantwoorden van klantvragen een uitdaging vind 

* Opstellen van offertes en zorg dragen voor een juist follow-up leuk vind 

* Taalvaardig is  

* Klanten voorziet van advies 

* Zorgt draagt voor een juiste administratieve verwerking 

* De medeverantwoordelijk is voor een eenduidige presentatie/uitstraling van RTV9 via tekst tv, social media en onze website  

* Een ingang naar een lokaal en regionaal netwerk heeft of maakt 

* Een mooie boost voor je cv wilt hebben 

* En boven alles: een mooie uitdaging om via RTV9 de regio nog meer/beter onder de aandacht te brengen  

Is de functie op jouw lijf geschreven? Mail je motivatiebrief en cv onder vermelding van "commerciële talenten" in het onderwerp. Ook voor 

vragen kun je per mail contact opnemen 


