
Enthousiaste Radiopresentator/Redacteur Forum (M/V)

Voor ons programma Forum zoeken wij een enthousiaste radiopresentator voor 
het samenstellen en presenteren van dit programma. In samenwerking met een 
technicus verantwoordelijk voor de muziekkeuzes, aangepast aan de 
onderwerpen die besproken worden. 
Het betreft de uitzending van Forum op maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

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. Forum wordt door wisselende 
presentatoren uitgezonden op maandag/woensdag/vrijdag en zondag.

Taken

Als radiopresentator het verzorgen van de redactie van Forum in samenwerking 
met de overige Forum presentatoren. (woensdag en vrijdag). Je stelt het 
programma samen, al dan niet rondom een (actueel) thema of muziekgenre. 
Hierbij word je begeleid en ondersteund door de hoofdredacteur. Forum is een 
informatief programma met wetenswaardigheden en actualiteiten waarbij gasten 
worden uitgenodigd om in de studio of per telefoon actief deel te nemen.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Beschikbaar op maandagmorgen
 Ruime maatschappelijke, politieke, culturele belangstelling
 Affiniteit met radio
 Goede kennis van de ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek
 Groot netwerk
 Journalistieke nieuwsgierigheid 
 Goede communicatieve en redactionele vaardigheden
 Eventueel bereid om ook op andere dagen te presenteren

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 format van Forum
 Een professionele werkomgeving & persoonlijke begeleiding
 De mogelijkheid om je talenten en eigen ideeën te ontwikkelen 



Enthousiaste Radiotechnicus (M/V)

Wij zoeken een enthousiaste radiotechnicus met passie voor de technische 
ondersteuning bij onze radioprogramma’s.

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 radiotechnicus zorg je voor technische ondersteuning tijdens de uitzending 
van radioprogramma’s. Je ondersteunt de radiopresentator en zorgt ervoor dat 
alles achter de schermen vlekkeloos verloopt.

Er bestaat ook de mogelijkheid om in teamverband de technische installaties te 
onderhouden. Bie Os zorgt voor een passende begeleiding, interne opleiding en 
ondersteuning.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Affiniteit met radio
 Technische kennis voor het maken van radio-uitzendingen
 Goede communicatieve vaardigheden
 Voldoende kennis van audio visuele mogelijkheden computerkennis
 Een onderzoekende houding met een oplossingsgerichte visie
 Tenminste 3 uur per week (overdag en/of ’s avonds) beschikbaar
 Beschikbare tijd in te delen in overleg met de teamleider

Wij bieden

 Een enthousiast team om in te werken
 Een organisatie met een open houding
 Ruimte voor creativiteit
 Een professionele werkomgeving & persoonlijke begeleiding
 De mogelijkheid om je talenten en eigen ideeën te ontwikkelen 



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.


