Omroep vrijwilligers Streekomroep Bie Os
Start nu je carrière bij televisie of radio. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die
een bijdrage willen leveren aan de invulling van televisie- en radio-uitzendingen
de website, facebook en de TV Gezet.
Om aan zowel radio en televisieprogramma’s, de website, facebook en de TV
Gezet op een interessante wijze invulling te geven zijn veel mensen nodig.
Bie Os is de nieuwe omroep in de Westelijke Mijnstreek die een variatie aan
programma’s presenteert samengesteld door meer dan 100 gemotiveerde
vrijwilligers.
Bie Os trekt snel meer enthousiaste kijkers en luisteraars. Het is een jonge,
dynamische en stimulerende organisatie die midden in de samenleving staat.
Met actuele, creatieve en interactieve programma’s bereiken wij op radio, tv,
website, TV Gezet en Facebook een groot publiek.
Bie Os mijn streekomroep is volop in beweging en altijd opzoek naar nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden.
Uitgangspunten voor Bie Os zijn kwaliteit, continuïteit en onderscheidenheid
waardoor er altijd voldoende uitdaging blijft.
Wat wij vragen









Enthousiaste houding
Affiniteit met het maken van opnames
Creatieve instelling
Taalkundig vaardig
Leergierige opstelling
Goede communicatieve vaardigheden en teamspeler
Bij voorkeur 4 uur per week (overdag en/of ’s avonds) beschikbaar
Beschikbare uren in overleg in te delen

Wij bieden








Een enthousiast team om in te werken
Interne opleiding
Een organisatie met een open houding
Ruimte voor creativiteit
Een professionele werkomgeving & persoonlijke begeleiding
De mogelijkheid om je talenten en eigen ideeën te ontwikkelen
Geen ervaring? Geen probleem, wij zorgen voor opleiding en begeleiding

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die het
leuk vinden om creatief bezig te zijn.

Enthousiaste Medewerker Algemene & Facilitaire Dienst (M/V)
Wij zoeken een enthousiaste medewerker voor een gevarieerd aanbod aan
werkzaamheden in alle afdelingen omroep.
Het betreft taken in de technische dienst en facilitaire dienst.
Onze organisatie
Bie Os is de nieuwe omroep in de Westelijke Mijnstreek die een variatie aan
programma’s presenteert samengesteld door meer dan 100 gemotiveerde
vrijwilligers.
Bie Os trekt snel meer enthousiaste kijkers en luisteraars. Het is een jonge,
dynamische en stimulerende organisatie die midden in de samenleving staat.
Met actuele, creatieve en interactieve programma’s bereiken wij op radio, tv,
website TV Gezet en Facebook een groot publiek.
Bie Os mijn streekomroep is volop in beweging en altijd opzoek naar nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden.
Uitgangspunten voor Bie Os zijn kwaliteit, continuïteit en onderscheidenheid
waardoor er altijd voldoende uitdaging blijft.
Taken
Als medewerker in onze facilitaire dienst heb je als hoofdtaak ervoor te zorgen
dat het complex er netjes uitziet, in goede staat blijft, materialen goed worden
beheerd. De taak brengt een breed scala aan uiteenlopende taken en
verantwoordelijkheden met zich mee.
Tot de taken behoren o.a.:








aansturing en controle op de schoonmaakwerkzaamheden
onderhoudsklussen
beheer en opslag van materialen
assistentie bij eventuele catering
support bij het maken van televisieproducties
bestellen en beheer van kantoorartikelen
klaarzetten en onderhouden van faciliteiten.

De teamleiders kunnen de medewerker vragen taken uit te voeren ter
ondersteuning van hun werkzaamheden.
Wat wij vragen







Enthousiaste houding
Het leuk vinden om anderen te helpen
Goede sociale vaardigheden
Teamspeler die zelfstandig kan werken
Organisatorische kwaliteiten en planning inzicht
Een “duizendpoot” die handig is en van aanpakken weet









Goede technische kennis op een breed vlak
Een allround “doe het zelf” achtergrond
Stressbestendig en efficiënt kunnen werken
Representatieve uitstraling
Goede communicatieve vaardigheden
4 uur per week (overdag en/of ’s avonds) beschikbaar
Beschikbare uren in overleg in te delen

Wij bieden








Een enthousiast team om in te werken
Een organisatie met een open houding
Ruimte voor creativiteit en eigen inbreng
Grote mate van vrijheid binnen het team om werkzaamheden uit te voeren
Een professionele werkomgeving & persoonlijke begeleiding
De mogelijkheid om je talenten en eigen ideeën te ontwikkelen
Zelfstandige taak met ruime verantwoordelijkheden

Versterking team
Wij zoeken vrijwilligers die vanuit een passie samen met ons kwaliteit leveren
aan onze programma’s en organisatie.
Als vrijwilligersorganisatie werken wij met gepassioneerde hobbyisten die samen
een fantastisch team vormen waarin ook jij je thuis zult voelen. Belangstelling
om deel uit te maken van ons team? Ga dan de uitdaging aan om ons nieuwe
team te versterken en jouw talenten te gebruiken.
Stuur dan een korte email met je persoonlijk gegevens en je motivatie naar:
jaikwil@bieos-omroep.nl
We maken dan snel een afspraak!
Onze studio met uitgebreide faciliteiten ligt in Urmond aan de Raadhuisstraat 64.

