RTV Purmerend is op zoek naar nieuwslezers (m/v)!

De nieuwsbron voor inwoners van de marktstad. Dat ben jij als nieuwslezer bij ons station. Je brengt alle
inwoners van ons uitzendgebied op de hoogte van wat er gebeurde, gaande is of gaat gebeuren. Lijkt dit je wat?

RTV Purmerend zoekt nieuwslezers! (m/v)
Wie zijn wij?
RTV 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. Om Purmerenders te kunnen
blijven informeren zoeken wij nieuwe nieuwslezers voor radio-bulletins.

Wie zoeken wij?
Iemand die zich helemaal thuis voelt in de mediawereld. Je bent gek op radio, houdt van muziek en het
belangrijkst: je weet wat er speelt in de wereld: Nederland, Noord-Holland én natuurlijk Purmerend! Als
nieuwslezer(es) ben je continue op zoek naar nieuws dat belangrijk is voor onze luisteraars. Je kijkt naar wat er
allemaal is gebeurd, wat er op moment van spreken gebeurd en wat er in de toekomst staat te gebeuren. Je
schrijft je stukjes zelf en leest ze vervolgens voor in het programma. Je bent dus verantwoordelijk voor het hele
nieuwsbulletin, van begin tot eind. Het is mogelijk je werk vanuit huis te doen.

Jij:
-

Durft het aan om de mediawereld te betreden.
Bent helemaal gek op radio en muziek.
Bent op de hoogte van wat er actueel is in de breedste zin van het woord.
Legt gemakkelijk contacten met gasten of gesprekpartners voor interviews, en hebt daardoor ingangen
om bronnen en nieuwsfeiten te controleren.
Spreekt rustig, duidelijk en beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

-

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.

Wij:

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 en (eventuele) ervaring naar
vacature@rtvpurmerend.nl.
Voor vragen kun je 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.	
  

