
 
Radio Purmerend is op zoek naar nieuw talent! 

 
 
 
Dus radio-dj worden is jouw droom? Eigenlijk lijkt het je al heel lang heel leuk, maar heb je er nog niets of te 
weinig mee gedaan. Of misschien wel eens geprobeerd, maar nooit serieus. Dit is dan nu jouw kans! Wij zoeken 
namelijk nieuw talent! 
 

Radio Purmerend zoekt nieuw talent! 
 

Wie zijn wij? 
Radio Purmerend is al jaren dé lokale omroep van Purmerend. Via kanalen als radio, TV, internet en sociale 
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. Als radio-dj draai je dus niet alleen 
muziek; je weet daarnaast wat er speelt in de stad en verwerkt dit in je programma. Je luisteraars stemmen in de 
ideale situatie af op Radio Purmerend om de uitstekende mix van muziek, informatie en jou als dj! 

 

Wie zoeken wij? 
Iemand die zich helemaal thuis voelt in de mediawereld. Je bent gek op radio, houdt van muziek en kunt goed 
lezen en vertellen. Als dj praat je het programma als geheel aan elkaar, breng je informatie uit en over de stad, 
over de gedraaide muziek, evenementen in de buurt en nog veel meer. Je begint bij ons met een paar 
uitzendingen meekijken. Daarna kom je terecht in onze ‘Kweekvijver’. Dit is een wekelijks programma waarin wij 
talenten opleiden en klaarstomen voor een prominente(re) plek in de programmering. Koffie halen doe je dus ook, 
maar alleen de eerste paar keer. ;-) 

 

Jij: 

- Durft het aan om de mediawereld te betreden. 
- Hebt passie voor radio en muziek. 
- Bent op de hoogte van wat er actueel is in de luisteraar zijn of haar leefomgeving. 
- Hebt een fijne stem om naar te luisteren. 
- Beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. 

 

Wij: 

- Bieden een leuk radio & TV station en team 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. 

Ervaring is mooi meegenomen, maar niet verplicht! Wel moet je leergierig zijn en blijvend willen leren. 

 

Radio Purmerend: 
Zendt al meer dan 20 jaar uit voor alle Purmerenders via 104.9FM in de ether en 103.3FM op de kabel. 
Daarnaast zijn we wereldwijd te beluisteren via onze webstream en via TV Purmerend. 

 
Contact: 
Interesse? Stuur je sollicitatie en overige relevante informatie (indien aanwezig een demo, niet verplicht) en 
(eventuele) ervaring naar vacature@rtvpurmerend.nl.  
Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Lars van der Manden via Lars.vanderManden@rtvpurmerend.nl. 

 

Let op: Het betreft een vrijwilligersfunctie maar het is niet vrijblijvend. Ook een vrijwilligersfunctie vraagt om 
serieuze inzet en continuïteit. 	  


