Vacature stagiaire HBO journalistiek
on air sinds 20.12.86

Wie zijn wij:
RTV Nunspeet is dé lokale omroep in de regio en al jaren één van de beste bekeken
en beluisterde lokale omroepen. RTV Nunspeet is betrokken, betrouwbaar en
onderscheidend en een bindende factor in de gemeente Nunspeet. Herkenning,
nabijheid, gemeenschapsgevoel en participatie zijn daarbij onze kernbegrippen.
Daarnaast volgen wij de landelijke journalistieke ontwikkelingen en zijn wij mediapartner van Omroep Gelderland. RTV Nunspeet laat vele gezichten zien op radio, TV
én Social Media. Bij ons vind je het laatste nieuws, de leukste programma’s en de
lekkerste muziek!
Vacature:
Bij RTV Nunspeet is er vanaf september 2022 een structurele stageplaats
beschikbaar voor een meewerkstudent HBO Journalistiek (dus zowel voor de periode
september – januari als februari-juni).
TIP: Zoek je ook nog een afwisselend bijbaantje, dat past bij je studie? Dan kun je bij
ons ook aan de slag op de zaterdag en in je vakanties. Hierbij volgen wij zoveel
mogelijk de arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens cao-omroeppersoneel.
Wat ga je doen:
Als stagiaire werk je zowel achter de schermen als op locatie. Heel divers dus,
waardoor je een goed beeld krijgt van het werken bij een radio en tv-zender. Je
bewaakt mede de inkomende stroom aan potentiële onderwerpen en selecteert
onderwerpen uit feeds, mail, kranten en Social Media. Je gaart, schrijft en publiceert
artikelen op onze website, kabelkrant en Social Media. Je verrijkt je artikelen met een
interview, audio, video of foto. Na het plaatsen van de artikelen blijf je volgen hoe ons
publiek reageert.
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Jij:
bent gefocust op lokaal en regionaal nieuws
bent positief, gedreven en enthousiast ingesteld
bent creatief en ondernemend
bent woonachtig in de regio
bezit van een rijbewijs is een pré

Wij bieden jou:
• een gezellig redactieteam met vaste medewerkers en vrijwilligers
• een boeiende stageplek met afwisselende werkzaamheden
• ruimte om je talenten te ontplooien
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan meteen je motivatiebrief met cv naar
marcel@rtvnunspeet.nl
RTV Nunspeet, Colijnstraat 48, 8072AW Nunspeet www.rtvnunspeet.nl
*Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

