VACATURE RADIO HENGELO TV
Radio Hengelo TV is de publieke omroep voor de gemeente Hengelo. Voor alle inwoners van, en
geïnteresseerden in Hengelo brengt de omroep dagelijks nieuws en informatie via al haar kanalen:
radio, televisie en online. Om de continuïteit en kwaliteit van dit proces te bestendigen heeft de
omroep enige tijd geleden een professionaliseringstraject ingezet. Dankzij de financiële steun van
de gemeente Hengelo kan Radio Hengelo TV hierin een grote stap voorwaarts zetten, door het
aannemen van een fulltime multimediale redacteur. Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij
naast het produceren van nieuwsitems een ondersteunende en stimulerende kracht voor de
vrijwillige nieuws- en programmamakers is, een aansturende rol speelt in de opleiding van
studenten, dat hij/zij nauw samenwerkt met de andere omroepen binnen het
samenwerkingsverband 1Twente en dat hij/zij bijdraagt aan de vorming van een Newsroom Hengelo
met andere media binnen Hengelo. Bovendien is daarnaast enig gevoel voor commerciële
mogelijkheden een grote pré.
Voor bovenstaande functie zoeken we op korte termijn een
Multimediale redacteur (m/v, 40 uur)
In deze uitdagende opbouwende functie ben je verantwoordelijk voor het vergaren, selecteren en
produceren van nieuwsitems. Daarbij staat eigen nieuwsgaring voorop. Je hebt een redactioneel
netwerk in Hengelo of bent in staat om deze snel op te bouwen en te onderhouden. Je zet de lijnen uit
voor de nieuwsverhalen van de dag en je gaat ook als verslaggever op pad. Daarbij wordt gewerkt
volgens het camjo/mojo-principe en monteer je in basis zelf je items.
Functie-eisen
We verwachten een afgeronde HBO-opleiding Journalistiek of vergelijkbare ervaring. Je bent meer dan
nieuwsgierig, creatief, kunt organiseren, hebt doorzettingsvermogen, bent stressbestendig en verbaal
sterk. Enthousiasme vinden we vanzelfsprekend, humor kunnen we waarderen. Je werkt goed samen
met anderen, bent representatief en kunt leiding geven. Bij voorkeur heb je enige ervaring met radioen televisiejournalistiek en het inspreken van voice-overs. Je weet hoe social media werken en werkt
volgens het principe van ‘online first’. Het werken als camjo/mojo is je niet vreemd en je kunt overweg
met montagesoftware of bent in staat om dat snel te leren. We zitten in een opbouwfase en dat
betekent dat ook improvisatievermogen noodzakelijk is. Omdat we in onze nieuwsuitzendingen veel
eigen verhalen willen brengen is het voor deze functie van belang dat je in Hengelo of nabije omgeving
woonachtig bent en ook een band met de stad hebt. In verband met het maken van items is een
rijbewijs een belangrijke pre. Omdat het nieuws niet alleen tussen overdag op werkdagen plaatsvindt,
verwachten we geen 9 tot 5 mentaliteit; een bepaalde mate van onbetaald overwerk behoort ook bij
deze baan. We willen begin september starten en bij voorkeur ben je vanaf dat moment beschikbaar.
Geboden wordt
We bieden een interessante functie die je zelf mede kunt vormgeven bij een ambitieuze omroep die
in ontwikkeling is, en die kan terugvallen op de kennis en ervaring van haar Twentse zusterorganisatie.
In onze organisatie doe je ervaring op met alle facetten van de journalistiek. Je werkt in een klein,
gemotiveerd team. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van deze
startersfunctie. Geboden wordt een contract voor een jaar.
Reageren
Stuur uiterlijk 6 augustus je sollicitatiebrief met CV naar secretariaat@radiohengelotv.nl. Mocht je nog
vragen hebben, dan kun je deze ook via dit mailadres doorgeven en wordt er contact met je
opgenomen.

