Bouw jij mee aan professionele, levensvatbare en maatschappelijk relevante
lokale omroepen?

Beleidsmedewerker (omroep)techniek
(36 uur)
Een innovatieve expert die energie krijgt van het ontwikkelen én realiseren
van nieuwe technieken waarmee je de lokale omroepen helpt de beoogde
professionalisering te realiseren.
Wie zijn wij?
De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het overkoepelende orgaan van alle
lokale omroepen. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de
sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te
verbeteren.
De NLPO onderhandelt namens de omroepen over collectieve contracten (distributie, rechten) en
maakt strategische afspraken met belanghebbende partijen, zoals het ministerie van OCW, de VNG,
het Commissariaat voor de Media, de NVJ, de STER en de regionale en landelijke publieke omroepen.
Ook bevordert de NLPO de transitie van 250 lokale omroepen naar 80 streekomroepen, organiseert
zij opleidingen en trainingen voor omroepmedewerkers en heeft zij een kwaliteitskeurmerk voor
omroeporganisaties ontwikkeld.

Wie ben jij?
Je bent een pragmatisch ingestelde (beleids)medewerker op het gebied van (omroep)techniek. Je
kent de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Je hebt ervaring met projectmatig werken. Je
hebt ervaring opgedaan bij omroepen en hebt affiniteit met lokale media. Je snapt als geen ander dat
met beperkte middelen het maximale bereikt moet worden. Je bent in staat snel te schakelen en je
bent daadkrachtig. Je bent vraag- en servicegericht ingesteld en je kunt anderen ook overtuigen van
nieuwe mogelijkheden.

Wat ga je doen?








Je volgt ontwikkelingen op het specifieke aandachtsgebied en bent inhoudelijk
gesprekspartner voor de beleidsadviseur en de directeur-bestuurder ten aanzien van het
ontwikkelen en uitvoeren van beleid;
Je voert op basis van genomen besluiten en doelstellingen projecten zelfstandig uit;
Je bent aanspreekpunt (en levert support en advies) voor de lokale omroepen voor wat
betreft technische productie- en distributiefaciliteiten en onderhoudt contact met
distributeurs en leveranciers;
Je zet op basis van afgesloten overeenkomsten SLA’s met klanten en leveranciers op en ziet
toe op realisatie en nakoming;
Je ondersteunt de beleidsadviseur op dit aandachtsgebied: houdt overzicht over de
werkzaamheden en faciliteert en prioriteert voorliggende dossiers en bijeenkomsten;






Je onderzoekt mogelijkheden om fondsen/inkomsten te werven voor de verdere
ontwikkeling van projecten;
Je richt binnen kaders de contractadministratie met omroepen en leveranciers in;
Je voert de projectadministratie op zowel planning als financiën en onderhoudt relevante
gegevens in het CRM-pakket van de NLPO;
Je bent binnen het team eerste aanspreekpunt ten aanzien van applicatiebeheer van alle bij
de NLPO gebruikte software.

Het team!
Stichting NLPO heeft een klein team van professionals met een hart voor de lokale omroep.

Wat moet je in huis hebben?






Denken en werken op MBO+ niveau/HBO en ervaring met projectmatig werken;
Aantoonbare kennis van distributietechnieken in het medialandschap;
Kennis en ervaring met digitale broadcast/productietechniek binnen de media;
Minimaal 5 jaar operationele werkervaring op het gebied van broadcasting en/of technische
infrastructuur, bij voorkeur in de media;
Een positieve can-do houding en het vermogen om in een klein en hectisch team te werken.

Wat je graag wilt weten!
Als Beleidsmedewerker (omroep)techniek bij de NLPO kun je rekenen op een bruto maandsalaris
(schaal G) tussen de € 2500 en € 3900 voor 36 uur, vakantietoeslag, een decemberuitkering van 6%,
200 vakantie-uren en een uitstekende pensioenregeling, alle conform CAO voor het
Omroeppersoneel.

Heb je interesse?
Mail je motivatiebrief en CV voor 30 juni 2019 naar gineke.dokter@stichtingnlpo.nl.
Bel voor vragen gerust met Gineke Dokter (bureaumanager) 06-20384775.
Op maandag 8 juli 2019 staan de eerste gesprekken gepland en de tweede gesprekken op woensdag
17 juli 2019.

