
Enthousiaste Cameramensen

Wij zoeken enthousiaste cameramensen voor het filmen van een grote variatie 
aan items voor onze televisieprogramma’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 lid van ons camerateam zorg je ervoor dat onze kijkers tevreden zijn. Je 
maakt opnames al dan niet rondom een (actueel) thema. Hierbij word je begeleid
en ondersteund.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Affiniteit met het maken van opnames
 Creatieve instelling
 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



Enthousiaste Sport presentator TV (M/V)

Wij zoeken een enthousiaste televisiepresentator voor ons wekelijkse 
sportprogramma. 
Voor het samenstellen en presenteren van een televisieprogramma en het 
tevreden houden van onze kijkers.

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, 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 camera / sport team zorg je ervoor dat onze kijkers tevreden zijn.
Je maakt opnamen al dan niet rondom een (actueel) thema. Hierbij word je 
begeleid en ondersteund.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Sportieve instelling met brede sport interesse
 Affiniteit met presenteren
 Taalkundig vaardig 
 Representatieve uitstraling
 Goede communicatieve vaardigheden
 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



Enthousiaste Televisiepresentator (M/V)

Wij zoeken een enthousiaste televisiepresentator voor het samenstellen en 
presenteren van een televisieprogramma en het tevreden houden van onze kijkers.

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 televisiepresentator zorg je ervoor dat onze kijkers tevreden zijn. Je stelt je eigen 
programma samen, al dan niet rondom een (actueel) thema, je verzorgt de 
aankondiging van andere programma’s. Samen met collega presentatoren verzorg je
o.a. de uitzending van Rondom Os, het dagelijkse programma met 
wetenswaardigheden en nieuws.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Affiniteit met presenteren
 Taalkundig vaardig 
 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
 Een professionele werkomgeving & persoonlijke begeleiding
 De mogelijkheid om je talenten en eigen ideeën te ontwikkelen 



Enthousiaste Technicus - Editor (M/V)

Wij zoeken enthousiaste televisie editors en technici voor het samenstellen en 
bewerken van onze programma’s en het tevreden houden van onze kijkers.

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

We leven in een digitale wereld en je zorgt ervoor dat onze kijkers tevreden zijn met 
het beeld en geluid wat we in de huiskamer brengen. Je stelt en/of bewerkt het 
programma samen, al dan niet rondom een (actueel) thema. Je verzorgt de 
aankondiging de algehele samenstelling en introductie van programma’s. Samen met
collega’s verzorg je de uitzendingen.

Wat wij vragen

 Enthousiaste houding
 Flexibele instelling.
 Taalkundig vaardig 
 Creatieve benadering van uitdagingen
 Kennis van de benodigde software voor editing of bereid dit te leren
 Goede kennis van computer gebruik
 Representatieve uitstraling
 Alert op nieuwe ontwikkelingen
 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
 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.


