Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
RTV1 breidt haar activiteiten als regionale media-instelling uit en heeft daarvoor nieuwe medewerkers nodig.
Onze medewerkers zijn allen vrijwilligers en ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar mensen voor de volgende functies:
Presentatoren
Voor een aantal radioprogramma’s zoeken wij presentatoren.
Met name voor onze actualiteitenprogramma’s en een sportprogramma. Een goede presentatie-stem
en een behoorlijke algemene ontwikkeling zijn voorwaarden.
Redacteuren
Voor de actualiteitenprogramma’s en de website zoeken wij redacteuren.
Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitzoeken van onderwerpen, contact leggen
met bij het onderwerp betrokken mensen en persberichten geschikt maken voor uitzending of
website. Er kan vanuit huis gewerkt worden.
Technici
De technici zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de uitzending in de studio.
Dit houdt onder andere in het “scherp zetten” en op tijd starten van MP3 tracks in de radio
automatisering (affiniteit hebben met AerOn is meegenomen), alsmede het aannemen van
telefoongesprekken en op tijd openzetten van de presentatie-microfoon(s).
Voor deze functie is een beschikbaarheid van gemiddeld twee tot drie uur per week noodzakelijk.
Cameralieden & televisiepresentatoren
Als cameraman/vrouw wordt u lid van het RTV1 filmteam.
Dit team maakt actualiteitenprogramma’s, maar ook documentaires en infotainment.
Uw werkzaamheden bestaan uit camerawerk, montage en indien u dat wilt presentatie.
U staat achter de camera en als u wilt ervoor.

Inbreng van eigen ervaring wordt op prijs gesteld maar is niet noodzakelijk. De basisopleiding vindt intern plaats.
Functie-eisen (voor alle functies):
•
•
•
•
•
•
•
•

minimumleeftijd 16 jaar;
zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
flexibel;
affiniteit met de gekozen functie;
representatief;
collegiale instelling;
toereikende algemene ontwikkeling;
gemiddeld 2 uur tot 3 uur per week beschikbaar zijn.

Wij bieden:
•
•

interne opleidingsmogelijkheden;
een plezierige en interessante werkomgeving;

Stuur een e-mail met uw contactgegevens, de gewenste functie en een korte motivatie naar:
vacature@rtveen.nl

RTV1 is de streekomroep voor Stadskanaal, Veendam, Borger-Odoorn en omstreken.

