Eindredacteur Radio
PowNed is here to stay! Met meer dan 50.000 leden voor de derde periode op rij heeft
de omroep nu officieel een volwaardige plek binnen het publieke bestel. Dit betekent
dat PowNed drie keer zoveel zendtijd krijgt en onze organisatie groeit. Voor de
versterking van onze afdeling Radio zijn wij per direct op zoek naar:
-

Een eindredacteur voor een van onze programma’s op NPO Radio 1 (8 uur
per week)

Jouw profiel
- Je hebt een opleiding gevolgd op HBO- of WO-niveau en hebt ervaring bij een
journalistiek medium.
- Je volgt de actualiteit op de voet, bent maatschappelijk betrokken en
geïnteresseerd in kunst en cultuur.
- Je hebt affiniteit met de programma’s van PowNed en kan je vinden in de missie
en identiteit van de omroep.
Wat je gaat doen
Samen met de presentator ben je verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de
programma’s. Je nodigt gasten uit en voert de voorbereidende gesprekken, je bewaakt
het programmaformat en het programmabudget, en bent medeverantwoordelijk voor
de actuele en journalistieke kwaliteit van de uitzendingen.
Wat wij je bieden
- Een mooi salaris conform de cao voor het omroeppersoneel.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaaruitkering (6%),
vakantietoeslag (8%) en collectieve pensioenregeling.
- Een gezellige werkplek binnen een informeel en enthousiast team op onze
redactie in Amsterdam (soms Hilversum), met mogelijkheid tot thuiswerken.
Over PowNed
Omroep PowNed heeft een sterk journalistiek DNA. Onze kracht is dat wij nieuws,
actualiteiten en opinie vanuit de online cultuur van de netwerkgeneraties laten zien:
ongepolijst, transparant en direct laten zien wat er speelt door zonder filter het gesprek
aan te gaan. Onze toonzetting is ongecensureerd, intelligent, humoristisch, en soms
provocerend en dwars. We zijn niet bang om stelling te nemen, de macht aan te
pakken, mensen te confronteren en soms te choqueren. Dit maakt ons perspectief uniek
binnen het publieke bestel.

Meer weten voordat je gaat solliciteren?
Dan kun je altijd even contact opnemen met ons Hoofd Radio Florent Luyckx,
via florent.luyckx@powned.tv.
Solliciteren?
Graag ontvangen we je motivatiebrief en CV voor 13 september 2021 via
vacature@powned.tv.

