VACATURE MEDEWERKER OMROEP ALMERE TV
Omroep Almere zoekt vrijwilligers die ons TV team komen versterken. Wij zijn opzoek naar kandidaten
voor de functies van oa camera man/vrouw met of zonder ervaring. Omroep Almere is een van de twee
kandidaten die op dit moment de machtiging hebben aangevraagd als publieke lokale omroep. Het ligt in
de bedoeling dat de gemeenteraad medio april een advies uitbrengt wie in aanmerking komt voor de
machtiging.
Omroep Almere is inmiddels gestart met het brengen van nieuws, oa via onze web portal omroepalmere.nl, maar
ook via Facebook en Twitter. De radio is al vanaf 1 december te beluisteren via onze stream en thans worden ook
testen gedaan met onze tv stream. Deze beide streams komen op dit moment al binnen op het media knooppunt
in Hilversum. Omroep Almere maakt gebruik van de modernste uitzend mogelijkheden die de techniek ons biedt.
Zo komt binnenkort onze app uit voor mobiele divices, maar ook enkele weken later onze smart tv app. We zijn
als station dan in de gehele wereld te ontvangen en wat voor mogelijkheden heb je dan wel niet als omroep.
Het opzetten van de TV is een grote opgaven, helemaal omdat de functies worden ingevuld door vrijwilligers,
onder leiding van een professionele eindredacteur. Zo hebben we thans ook plaats voor editors, Als de camera
ploeg een item heeft geschoten, dient deze immers te worden verwerkt tot een item voor de uitzending. Hier heb
je wel enige ervaring voor nodig. Na het editten zal je clip via internet worden verzonden naar ons moderne
uitzendsysteem in Naaldwijk. Omroep Almere maakt gebruik van de nieuwste manier van uitzenden voor de
lokale / regionale omroepen. Voordelen hiervan zijn, bv om een uitzending te kunnen maken / controleren ben je
niet meer gebonden aan de studio, zo kun je vanaf locatie of huis kunnen werken.
Zit je op dit moment tussen twee banen in en wil je bezig blijven of moet je van de uitkeringsinstantie
vrijwilligerswerk gaan doen. Ook daarmee kunnen wij je helpen. Bij je sollicitatie geef dat aan, leggen we de
mogelijkheden uit en ondersteunen je met het aanvragen van een akkoord verklaring van de uitkeringsinstantie.
Is deze vrijwilligers baan ook voor jouw een uitdaging, en ben je iemand waarmee afspraken te maken is, zou jij
ons team willen komen versterken stuur dan een email naar hrm@omroepalmere.nl en wordt je uitgenodigd voor
een gesprek met dhr. Richard Vierbergen, eindredacteur Omroep Almere TV

