
. 
Radio Purmerend is op zoek naar een medewerker Marketing & PR. 

 
 
 
In deze functie zorg je ervoor dat de uitstraling van het station correct en uniform is, je maakt mensen blij met de 
leukste en mooiste prijzen en je kunt je creativiteit tot uiting brengen. Ervaring voor deze functie is niet verplicht 
maar affiniteit wordt wel op prijs gesteld. 

Marketing & PR medewerker gezocht! 
Wie zijn wij? 
RTV Purmerend is voor Purmerenders al jaren de bron voor het nieuws uit eigen stad. Door middel van 
nieuwsbulletins op de radio en het laatste nieuws van rtvpurmerend.nl op TV Purmerend, houden wij de inwoners 
van Purmerend op de hoogte van wat er gebeurt en speelt. Maar we brengen niet alleen nieuws, we houden ook 
een agenda bij met de belangrijke gebeurtenissen in de stad. Daarnaast geven we de leukste en mooiste prijzen 
weg in onze verschillende prijsacties. En met name voor dat laatste zoeken wij nu een enthousiaste medewerker 
die het team komt versterken! 

Wie zoeken wij? 
Iemand die creatief is en ervan houdt om mensen blij maken. Als onderdeel van het team benader je grote en 
kleine evenementen- en beursorganisaties om vrijkaarten te krijgen voor de kijkers en de luisteraars van RTV 
Purmerend. Je maakt de planning voor de prijsactie en werkt deze verder uit. Je maakt de actie vervolgens 
gereed voor de website en voor de DJ’s die de prijsvraag on-air in hun programma’s brengen. Als de prijsactie is 
afgelopen, verricht je de trekking van de winnaars en verstuur je de vrijkaarten met begeleidende brief. Jij hebt er 
hiermee voor gezorgd dat weer meer kijkers en/of luisteraars met extra veel plezier op ons afstemmen! 
 

Jij: 

- Bent communicatief vaardig. 
- Beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. 
- Bent creatief en weet elke keer weer een nieuwe actie te bedenken. 
- Bent commercieel ingesteld en kunt goed overtuigen. 
- Kan goed samenwerken. 

Wij: 

- Bieden een leuk radio & TV station en dito team om mee samen te werken. 
- Geven je de kans om te groeien in je functie en je vaardigheden te ontwikkelen. 
- Leveren een bijdrage aan je CV. 
- Bieden je de mogelijkheid om dit werk gemakkelijk vanuit huis te doen. 
- Bieden de je mogelijkheid om, bij gebleken geschiktheid, je werkzaamheden binnen de afdeling PR & 

Marketing uit te breiden. 

 

RTV Purmerend: 
Zendt al meer dan 20 jaar uit voor alle Purmerenders via Radio Purmerend op 104.9 FM in de ether en 103.3 FM 
op de kabel. TV Purmerend is te bekijken op kanaal 36 van UPC (328 bij CI+ Module). Daarnaast zijn we 
wereldwijd te bekijken en beluisteren via www.rtvpurmerend.nl 

 
Contact: 
Interesse? Stuur je sollicitatie en overige relevante informatie en 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.  


