GEZOCHT: eindredacteur
m/v ( parttime)
OPEN ROTTERDAM is de lokale publieke omroep van Rotterdam. OPEN Rotterdam zendt uit op tv
(Ziggo 36, KPN / XS4ALL / Telfort 1349) in Rotterdam en publiceert daarnaast hyperlokale verhalen
op social mediakanalen als Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. De redactie produceert als
innovatieve omroep content samen met de inwoners van Rotterdam, producenten en lokale
partners. Hiervoor is OPEN Rotterdam op korte termijn op zoek naar een eindredacteur 8-24 uur in
de week
Kom OPEN Rotterdam versterken!
Inhoud van de functie:
• Coördineren van de inhoud van de eigen publicaties van OPEN.
• Voeren eindredactie op de uit te zenden content
• Je vervaardigt als meewerkend voorvrouw/man ook zelf programmaonderdelen en content voor
social media.
• Voorbereiden en voorzitten van het redactieoverleg
• Coachen (betaalde en vrijwillige) camjo’s, mojo’s en redacteuren.
• Voor een breed publiek op de diverse kanalen van OPEN content maken
• Op toezien dat wordt voldaan aan de Mediawet en de gestelde redactiestatuut en
programmabeleid zoals opgezet en goedgekeurd door het PBO van OPEN Rotterdam.
Functie-eisen:
• Ervaring met het produceren van content
• Duidelijke visie op multimediaal en crossmediaal werken in lokale media
• Kennis van het maken van tv, websites en social media
• Uitstekende sociale vaardigheden
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Aantoonbare kennis van de Rotterdamse samenleving en je volgt vanzelfsprekend alle media in en
over Rotterdam
• Je hebt een netwerk in Rotterdam en gebruikt dit in dienst van OPEN.
• Minimaal een HBO-denkniveau.
Wat bieden wij?
• Een leuke baan in een jonge organisatie met enthousiaste collega`s
• Kans om je verder te ontwikkelen en je netwerk uit te breiden
• Betaald werk als freelancer of via een verloningsbedrijf
OPEN wil qua personeelssamenstelling een afspiegeling zijn van de Rotterdamse bevolking
Sollicitaties
Indien je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae
en eventueel voorbeelden van eigen werk naar marieke@openrotterdam.nl
Tel.: 010 8201702
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.openrotterdam.nl

