
 
 

 

                                                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 redacteur m/v 

Ben je helemaal thuis in de wereld van online-journalistiek en sociale media? Heb je bovendien een gezonde interesse in nieuws en de 

achtergronden? Dan is deze plek op de redactie jou op het lijf geschreven! 

De redactie van RTV9 verzorgt dagelijks berichtgeving op tv, radio, internet, en sociale media. De redactie is verantwoordelijk voor alle 

onderwerpen op RTV9.nl, tekst tv, radio en social media. 

We zoeken: Een redacteur die initiatief neemt, buiten de gebaande paden treedt en zijn ideeën voor content zélf uitvoert en vormgeeft. Je 

weet precies wat op social werkt en wat niet en je laat je daar door leiden. Je bent betrokken bij het journalistieke proces, waarin je al vroeg 

meedenkt in welke vorm verhalen het best tot hun recht komen op een bepaald platform. 

Jouw energie en enthousiasme brengen anderen in beweging. Een enthousiaste proactieve 'professional' (let op: het is op basis van 

vrijwilligerswerk) in journalistiek of communicatie met bij voorkeur ervaring in dit soort werkzaamheden 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 kan uitzetten en bewaken  

* Taalvaardig is  

* Plezier heeft in het schrijven, verzamelen en redigeren van teksten, interviews afnemen en het uitwerken daarvan  

* Een teamspeler 

* Een enthousiast team dat woonachtig is in de regio en nauw betrokken is bij de regio  

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

* Een ingang naar een lokaal en regionaal netwerk  

* Een mooie boost voor je cv op journalistiek-, coördinatie- en managementgebied  

* 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 "Redacteur" in het onderwerp. Ook voor vragen kun 

je per mail contact opnemen 


