Veluwe Centraal, het gezelligste station van de Veluwe.
www.veluwecentraal.com

Veluwe Centraal zoekt medewerkers met passie voor radiomaken om ons top team uit te breiden.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste, kundige en creatieve Radiomaker die zelfstandig een programma kan
maken in onze zaterdagprogrammering van 14.00 tot 16.00 uur.
Je denkt mee over (nieuwe) programmaonderdelen en acties die we op kunnen zetten, verzorgt de noodzakelijke
voorbereidingen voor het programma, je versterkt het programma crossmediaal, houdt de online kanalen van Veluwe
Centraal bij tijdens het programma en je versterkt jouw programma on air met scherpe opmerkingen, gezelligheid en
interessante verhalen.
Hoe zien jouw werkzaamheden eruit?
• Je werkt 1 keer per week aan je eigen programma volgens het Format van Veluwe Centraal.
• Je verzorgt elke week zelf alle noodzakelijke voorbereidingen voor je show, zoals teksten, achtergrond- informatie,
interviews, acties etc
• Je houdt de stations en programma gerelateerde onderdelen op de social-kanalen bij
• Je edit de radioprogramma’s indien nodig
• Je denkt mee en draagt bij aan het verder ontwikkelen van het programma en ons station.
• Je draagt creatief bij aan de invulling van de programma’s en de uitstraling van het station
• Je zorgt ervoor dat de ‘tone of voice’ altijd past bij Veluwe Centraal
• Je voert ondersteunende werkzaamheden uit voor stationsbrede acties en/of evenementen
Wat zit er echt in jouw DNA?
• Je houdt van radio
• Je bent creatief en je bent een makkelijke prater
• Je hebt een eigen mening en die durf je best te uiten
• Je hebt humor en je bent ad rem
• Je bent op de hoogte van de actualiteit en de nieuwste trends en houdt deze kennis bij
• Je bent enthousiast en je staat positief in het leven
• Je bent in staat om je ideeën naar radio-items te vertalen
• Je hebt affiniteit met de muziek van Veluwe Centraal
• Je staat midden in de doelgroep.
• Je kunt omgaan met sociale media
• Je kunt omgaan met pc's/ (radio)automatisering
Wat wij je bieden?
• Een jonge, dynamische en groeiende Media Stichting
• Fantastische werksfeer binnen een gezellig team
• Een omgeving waar je met je passie aan het werk kunt zijn.
Word jij onze nieuwe collega? Wacht dan niet langer en overtuig ons doormiddel van een korte CV en opname van
jezelf: ikwilook@veluwecentraal.com
Alle medewerkers en het bestuur van Veluwe Centraal werken op vrijwillige basis.

