
Vacature Eindredacteur Nieuws
         RTV Dordrecht
radio – televisie – nieuwe media

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een kleine organisatie met grote ambities. Wij willen
met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot 
oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie 
(TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM). Wij hebben de afgelopen periode een stevige groei 
doorgemaakt dankzij investeringen van de gemeente en deelname aan de pilot 'professionalisering
lokale omroepen' van het SvdJ. Daarnaast is de samenwerking met RTV Rijnmond uitgebreid en 
hebben we dankzij het NOS-project 'Versterking lokale journalistiek' twee extra verslaggevers 
rondlopen in Dordt. Om leiding te geven aan onze centrale nieuwsredactie zijn we per direct (start 
werkzaamheden begin januari 2022) op zoek naar een eindredacteur:

Eindredacteur Nieuws (m/v) – voor 32 uur/vier dagen per week

Taken/verantwoordelijkheden:
-leidinggeven aan de centrale nieuwsredactie, met iedere dag gemiddeld 8-10 medewerkers, 
waarvan een deel professionals (intern en extern) en een deel vrijwilligers (verslaggevers en 
cameramensen) en stagiairs (journalistiek en audiovisueel);
-reële, logische onderwerpkeuzes maken aansluitend op onze slogan ‘Als er wat gebeurt in Dordt, 
is RTV Dordrecht erbij´. Daarbij draait het om relevantie (onderwerpen die aansluiten op wat er 
leeft en speelt in de stad), met balans tussen serieuze onderwerpen en human interest;
-zorgen voor een goede planning, een goede verdeling en indeling van het werk, waarbij de 
beschikbare mensen en middelen optimaal benut worden;
-het uitvoeren en verder ontwikkelen van onze content- en publicatie-strategie. We werken met het
uitgangspunt online first, maar blijven het ook belangrijk vinden om iedere dag een zo volledig 
mogelijke nieuwsuitzending op televisie te hebben;
-het controleren en bewaken van het niveau van de content (teksten en items);
-meewerkend voorman zijn (zelf produceren, teksten schrijven en publiceren en af en toe zelf ook 
verslag doen/reportages maken);

Wij zoeken een eindredacteur die onze nieuwsredactie op een prettige en duidelijke manier kan 
aansturen en begeleiden - omdat we met veel verschillende en deels onervaren medewerkers, 
vrijwilligers en stagiairs werken is dit essentieel. In vijf woorden draait de functie bij ons om: 
selecteren, verdelen, begeleiden, inspireren en controleren. Denk jij dat je de geschikte kandidaat 
bent om leiding te geven aan de nieuwsredactie van RTV Dordrecht, heb je voldoende 
journalistieke, multimediale en leidinggevende ervaring EN binding met de regio Dordrecht, mail 
dan zo snel mogelijk (en uiterlijk donderdag 30 december 2021) CV en motivatie naar 
vacature@rtvdordrecht.nl

Wij bieden een uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving in ons ruim opgezette 
mediacentrum. Het gaat in eerste instantie om een jaarcontract (salaris-indicatie 2400 euro bruto 
per maand voor 32 uur/vier dagen per week), met een proeftijd van een maand.
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