VACATURE
Omrop Fryslân en RTV NOF hebben subsidie gekregen voor een project van 4 jaar om
de lokale journalistiek te versterken. Voor dit project zoeken wij:

(32 OEREN WYKS)

3 JOURNALISTEN

Omrop Fryslân is één van de vooroplopende mediabedrijven
van Friesland. Omrop Fryslân is zichtbaar aanwezig in de provincie
en is met de verslaggeving van alles wat er in Friesland gebeurt,
online, op radio en tv goed te vinden. Omrop Fryslân brengt nieuws,
sport, cultuur en achtergronden op een onafhankelijke wijze.
Omrop Fryslân is in contact met alle inwoners van Friesland; wij
spreken dezelfde taal. Daarnaast maakt Omrop Fryslân geweldige
programma’s voor kinderen, scholen en landelijke tv.

(36 UREN PER WEEK)

RTV NOF is de streekomroep van de regio Noordoost Fryslân.
RTV NOF is al dertig jaar actief en brengt lokaal nieuws en
onderwerpen uit de gemeenten dicht bij de mensen, op radio,
tv en online. Sinds kort heeft RTV NOF een professionele redactie
met een groot aantal vrijwilligers. Met name de laatste jaren is
RTV NOF volop in ontwikkeling en zet graag een volgende stap
op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Omrop Fryslân en RTV NOF zijn opzoek naar 3 journalisten met als doel kwalitatief goede journalistieke verhalen te maken over
6 gemeenten in de regio Noordoost Fryslân. De verhalen zullen gebruikt worden bij RTV NOF en zijn daarnaast deels ook geschikt
voor Omrop Fryslân en incidenteel ook voor de landelijke publieke omroep. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Ameland,
Schiermonnikoog, Noordoost Friesland, Dantumadeel, Achtkaspelen en Tytsjerksteradiel. Je komt in dienst bij Omrop Fryslân en werkt
op de redactie van RTV NOF in De Westereen.

Functie inhoud:

Wij bieden:

•	Je legt en onderhoudt contact met het publiek, correspondenten en de vrijwilligers van RTV NOF en bent in staat om
een netwerk op te bouwen.
•	Je bent op de hoogte van feiten en achtergronden betreft
actuele- en maatschappelijke ontwikkelingen in Friesland.
•	Je bent in staat om feiten te beoordelen op betrouwbaarheid.
•	Jij bereidt de productie van de verhalen voor via onderzoek en
documentatie.
•	Jij houdt interviews, presentaties, legt aangelegenheden vast,
maakt reportages en doet live verslag.
•	
Je volgt de lokale politiek. Je volgt bijeenkomsten van de
gemeenteraad en commissies en bent regelmatig aanwezig.
•	
Verdiepende journalistiek in samenwerking met de
journalisten van Omrop Fryslân.
•	Je bent flexibel inzetbaar, door de week maar ook in het weekend.

•	Vanuit de kennis en ervaring van Omrop Fryslân en RTV NOF
word je begeleid op het gebied van journalistiek en techniek.
•	
Een interessante functie in een dynamische, informele
werkomgeving.
•	Een cursus op het gebied van het maken van beeldverhalen,
audio-reportages en het schrijven van berichten en verhalen
voor online platvormen.
•	Begeleiding van een coördinator van Omrop Fryslân en van
RTV NOF
•	Dienstverband zo snel mogelijk.
•	Een contract van 36 uren per week.
•	Een loon op basis van de CAO Omroeppersoneel.
•	Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je beschikt over:
•	Een journalistieke HBO-opleiding.
•	Een brede algemene ontwikkeling.
•	Goede contactuele eigenschappen.
•	Zeer goede kennis van Fries en Nederlands,
zowel mondeling als schriftelijk.
•	Binding met de regio Noordoost Friesland.

Geïnteresseerd?
Bel voor meer informatie met Ingrid Spijkers (Hoofdredacteur
Omrop Fryslân) via 058 2997799 of met Marco Keizer (Voorzitter
RTV NOF) via 06 29247326. Stuur je sollicitatiebrief met CV
uiterlijk maandag 31 augustus naar Fokelina de Boer, Adviseur
P&O via P&O@omropfryslan.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 37 of 38.

Vaardigheden:
•	Professioneel.
•	Gewend om in teamverband te werken
en jij houdt van aanpakken.
•	Enthousiast en toont initiatief
•	Vasthoudend en in staat om op tactische
wijze andere mensen te overtuigen.
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