
 
 

 

                                                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 stagebegeleider m/v 

 

 

Om de inzet van stagiairs goed te begeleiden, zijn wij op zoek naar één of meer vrijwilligers om de rol van stagebegeleider op zich te nemen. 

Hiervoor zoeken we kandidaten met ervaring in het begeleiden van studenten in het voortgezet of hoger onderwijs (MBO, HBO en 

universiteit), wellicht zelfs in verschillende disciplines. Ervaring met de mediawereld zou daarbij welkom zijn, maar een warme belangstelling 

voor de mediawereld zal een goed startpunt vormen voor onderlinge communicatie en samenwerking. Het is van belang dat de 

stagebegeleider affiniteit heeft met een vrijwilligersorganisatie, want RTV9 werkt uitsluitend met vrijwilligers die actief zijn in uiteenlopende 

functies. 

 

Je werkt of hebt gewerkt in de media voor/met studenten tussen de 15 en de 25(+) jaar 

Je bent bekend met het huidige media in het breedste begrip en de wijze waarop de verschillende vormen van stage daarbinnen worden 

ingevuld 

Je hebt goede contactuele en communicatieve eigenschappen 

Je hebt de doortastende, initiatiefrijke en innovatieve instelling die binnen een zich ontwikkelende culturele instelling past en enthousiasme 

bevordert 

Je kunt samenwerken met vrijwilligers en professionals binnen en buiten de media. 

Je kunt zelfstandig het stagebeleid vormgeven, invullen en uitvoeren 

Je bent vier tot acht uur per week beschikbaar, maar de inzet zal in de praktijk naar behoefte zijn 


