Enthousiaste Redacteuren (M/V)
Wij zoeken enthousiaste redacteuren voor het samenstellen van de TV Gezet en
website, en ter ondersteuning van het nieuws op, facebook, radioprogramma’s
en het televisienieuws.
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.
Het is een jonge, dynamische en stimulerende organisatie die midden in de
maatschappij 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 redacteur zorg je voor de nieuwsvoorziening op onze website en TV Gezet.
Je ondersteunt onze radio en televisiepresentatoren en draagt onderwerpen aan
bij de redactieraad. Je helpt met het samenstellen van programma’s, al dan niet
rondom een (actueel) thema.
Wat wij vragen








Enthousiaste houding
Taalkundig creatief en vaardig
Affiniteit met journalistiek en nieuwsgierig
Goede communicatieve vaardigheden
Goed thuis in social media
Tenminste 4 uur per week (overdag en/of ’s avonds) beschikbaar
Beschikbare uren in te delen in overleg

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

Enthousiaste redacteur/beheerder Social Media.
Wij zoeken een enthousiaste redacteur & beheerder social media voor de
productie en verspreiding van content op facebook en andere digitale media om
onze kijkers en luisteraars optimaal te informeren.
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 lid van ons redactieteam zorg je er zelfstandig voor dat onze bezoekers
tevreden zijn. In deze rol professionaliseer en optimaliseer je
communicatiekanalen, zoals de website en social media accounts met de daarbij
behorende content (tekst, beeld en/of video).
Je bent belast met het beheer van de social mediakanalen en het mede beheer
van de website en TV Gezet. Ook ga je de vindbaarheid online vergroten.
Facebook en overige social media statistieken analyseren en waar nodig acties
opzetten. Ondersteunen in het maken van diverse communicatie-uitingen, zoals
externe salesacties en flyers, drukwerk ontwerpen en maken zoals teksten en
brochures.
Je bent in staat om onze herkenbaarheid (huisstijl) in alle uitingen door te
voeren. Door creatieve campagnes op te zetten, behoudt, vergroot en
optimaliseer je de sociale netwerken. Het is belangrijk dat je razendsnel kunt
inspelen op actualiteiten. Je bent verantwoordelijk voor de totale social mediastrategie. Jij hebt een duidelijke visie over welke strategie we moeten volgen per
kanaal. Je weet welk kanaal we moeten gebruiken om een specifieke doelgroep
te bereiken.
Wat wij vragen









Enthousiaste houding
Affiniteit met het maken van opnames
Creatieve instelling
Taalkundig creatief en prima beheersing van de Nederlandse taal
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











Gevoel voor maatschappelijke trends
Je hebt ruime kennis en ervaring in social media met de mogelijkheid deze
verder te optimaliseren.
Aantoonbare ervaring in het opzetten of door ontwikkelen van social
mediakanalen en het opbouwen van een community.
Ervaring in het managen van social mediacampagnes
Kunnen werken met deadlines
Zeer actief op social media en je hebt goed zicht op het social
marketinglandschap.
Ruime kennis en ervaring in social media met mogelijkheid tot
optimalisatie
Je let op details en werkt precies.
Je bent naast facebook goed bekend met Twitter, LinkedIn, en Instagram.

Wij bieden









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

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.

