
RTV Purmerend is op zoek naar een 
 

Technische vrijwilliger 
 
De Purmerendse Omroepvereniging, beter bekend als RTV Purmerend is al een groot 
aantal jaren de lokale omroep van Purmerend. Wij zenden uit via de radio, televisie, 
internet en sociale media. Via deze uitzendingen houden wij de Purmerenders op de 
hoogte van wat er speelt in hun stad en bieden wij muziek om je dag fijn mee door te 
komen. Voor deze uitzendingen wordt er vaak vanaf locatie gewerkt, waarbij meerdere 
technische voorzieningen nodig zijn.  
 
Het technisch team bestaat uit een beperkt aantal vrijwilligers die elk een eigen 
aandachtsgebied hebben. De coördinatie en de technische eindverantwoording ligt bij het 
hoofd techniek. 
 
Binnen de groep techniek zoeken wij een vrijwilliger die zich bezig wilt houden met de 
antenneverbindingen die nodig zijn om het signaal op locatie over te brengen naar de 
studio. 
Ook het onderhoud van de antennes die zorgen voor een goed radiosignaal van RTV 
Purmerend in de directe omgeving van Purmerend behoort bij het takenpakket. 
Tenslotte verwachten we dat je als vrijwilliger de andere vrijwilligers in hun takenpakket 
ondersteuning kan bieden. Je werkt dan ook nauw met deze vrijwilligers samen. 
 
Daarbij wilt RTV Purmerend onderzoeken in welke mate DBA+ nuttig en bruikbaar is voor 
RTV Purmerend. Kan jij daar een antwoord op geven?  
 
Je bent iemand die : 

• Enig technisch inzicht heeft in zendtechnieken (bijvoorbeeld een zend amateur); 
• Interesse in de DBA+ techniek; 
• Bereid is om onder minder goede weersomstandigheden buiten  te werken; 
• Problemen op locatie kan oplossen; 
• Bereid is tegen onkostenvergoeding apparatuur elders op te halen. 

 
Wij bieden: 

• Een leuk en professioneel werkend team waarmee je nauw samen werkt; 
• Alle ondersteuning die je voor het uitoefenen van de functie nodig hebt; 
• veelzijdige werkervaring en afwisselende taken; 
• zelfstandigheid en veel vrijheid; 
• de kans om te groeien en jezelf te ontwikkelen; 
• een onvergetelijke tijd binnen de omroepwereld; 

 
Voor meer informatie over de functie kun je je richten tot ewoud.smit@rtvpurmerend.nl 
of kijk je op de website van RTV Purmerend. 
 
Direct solliciteren? Stuur een mail met een overzicht van je werkervaring naar 
vacature@rtvpurmerend.nl 
 
RTV Purmerend is via de kabel op Ziggo, kabelfrequentie 103.3 te beluisteren of via de 
ether op 104.9 FM. Digitaal is de zender te beluisteren via de media-box op kanaal 36 
(UPC Purmerend e.o.). 


