WIE ZIJN WIJ?
Radio Hengelo TV
Radio Hengelo TV is de lokale omroep voor en door Hengelo. Vanuit het voormalige Grolsch
Bierhuis aan de Langelermaatweg 244 verzorgen ruim 70 medewerkers gepassioneerd dagelijks
lokaal nieuws, informatie en amusement op allerlei mediakanalen: van Online, Social Media en
Radio tot Televisie. En dat doen deze medewerkers geheel vrijwillig, wat een goede indicatie is van
de gedrevenheid en ambitie van deze gemêleerde groep mensen. Want gemêleerd zijn ze zeker:
van man tot vrouw, van jong tot oud, van arm tot rijk, van links tot rechts, van laag- tot
hoogopgeleid, het maakt niet uit: de medewerkers van Radio Hengelo TV zijn een mooie
afspiegeling van Hengelo. Spreekt dit je aan en wil jij een steentje bijdragen aan het beter
informeren van de Hengelose samenleving? Dan is Radio Hengelo TV de club voor jou!
WAT ZOEKEN WE?
Adjunct Directeur (AD)
De AD is benoemd door het bestuur van de Stichting. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor alle
dagelijkse operationele werkzaamheden. De AD rapporteert aan de directeur. De AD implementeert
de door de eindredacteur aangedragen inhoudelijke en waar nodig journalistieke
correcties/verbeterpunten. De AD zorgt voor documenteren van de werkprocessen en vastlegging
van de aan het doelgebied gerelateerde informatie.
Het taakgebied van de AD omvat het tijdig doen produceren en uitvoeren van alle uitzendingen
(zowel intern als extern vervaardigd) zoals die volgens een vastgesteld weekschema 24/7 door de
omroep worden uitgezonden en door het PBO zijn of zullen worden geaccordeerd. Dit omvat zowel
de redactionele, technische, presentatie als kwaliteitsaspecten van een uitzending. Het doelgebied
beslaat zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen programma’s. Ook incidentele uitzendingen zoals
bij evenementen, sportwedstrijden etc. vallen binnen het gebied.
Werkzaamheden Adjunct Directeur
Eindverantwoordelijk voor 24/7 draaien van radio/TV/web
Voorzitten managementteam (AD, ER en P&O)
Opleidingstrajecten nieuwe coördinatoren (i.s.m. P&O)
Eerste aanspreekpunt voor coördinatoren
Inwerken mogelijke vervanger
Rapportage aan directie
Minimaal 1 x per jaar functioneringsgesprekken met overige coördinatoren
Minimaal 1 x per twee jaar beoordelingsgesprekken met coördinatoren en P&O
Regelmatig bijwonen diverse werkoverleggen
Initiëren van geld genererende activiteiten (o.m. reclame en opdrachten) en het managen van die
activiteiten
Initiëren nieuwe formats en programma’s

WAT BIEDEN WE?
Een interessante crossmediale omgeving waarin met ambitieuze medewerkers wordt gewerkt aan
het informeren van de Hengelose samenleving. Alle functies bij Radio Hengelo TV zijn op vrijwillige
basis en dat houdt in dat iedereen zeer gemotiveerd en enthousiast zijn of haar werkzaamheden
verricht. We zijn een platte organisatie die openstaat voor vernieuwing en waar wat we vandaag
afspreken morgen uitgevoerd kan worden. Oftewel een organisatie waar je met een leuke groep
collega’s samen aan een doel werkt in een uitdagend steeds veranderend medialandschap.

