Radio Purmerend is op zoek naar een redacteur social media voor het
radioprogramma Koffie Lokaal.
Ben je helemaal thuis in de wereld van social media? Heb je bovendien een gezonde interesse in wat er in onze
regio speelt? Dan is deze vacature jou op het lijf geschreven!

Radio Purmerend zoekt redacteur social media m/v
(vrijwilligersfunctie voor 5 uur per week)
Wie zijn wij?
De mediaorganisatie RTV Purmerend is al meer dan twintig jaar dé lokale omroep van Purmerend. Via radio, tv,
internet en social media houden we Purmerenders op de hoogte van wat er speelt en leeft in de marktstad. Met
verschillende nieuws- en actualiteitenprogramma’s brengen wij het nieuws bij mensen thuis. Voor het
radioprogramma Koffie Lokaal (iedere woensdagochtend van 10-12u) zoeken wij een redacteur social media
(m/v).
We zoeken
Een redacteur social media die het initiatief neemt, buiten de gebaande paden treedt, humor heeft en creatief is.
Je weet precies wat op de social media kanalen werkt en wat niet. Jouw toekomstige werkplek is de studio van
RTV Purmerend in gebouw ‘De Ark’ aan de Wilhelminalaan 1 in Purmerend.

De ideale kandidaat
-

heeft een goede kijk op het efficiënt inzetten van social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en
Snapchat

-

bouwt aan de hand van relevante en waardevolle content (tekst, film, audio of beeld is) aan een
langdurige relatie met onze luisteraars

-

heeft de creativiteit en kennis in huis een social media campagne op de juiste manier op te zetten en te
ondersteunen.

-

is op de hoogte van wat er speelt in Purmerend en omgeving

-

beheerst de Nederlandse taal uitstekend

-

werkt snel en efficiënt

-

bieden ontzettend leuke collega’s 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

Wij:

Radio Purmerend:
Radio Purmerend is hét radiostation van Purmerend en verzorgt uitzendingen gericht op de regio Purmerend.
Radio Purmerend is 24 uur per dag te ontvangen en draait volledig op vrijwilligers. De uitzendingen van Radio
Purmerend zijn voor inwoners van Purmerend met een ZIGGO kabelaansluiting te beluisteren op 103.3FM. In en
rond Purmerend kunt u Radio Purmerend beluisteren via de ether op 104.9FM. Wereldwijd zijn de uitzendingen te
beluisteren via onze internetstream (www.radiopurmerend.nl/live) en de iOS-app.
Contact:
Interesse? Stuur je sollicitatie naar vacature@rtvpurmerend.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met
koffielokaal@rtvpurmerend.nl

