
 

 

DitisHelmond is de lokale publieke omroep voor de gemeente Helmond. 

DitisHelmond brengt nieuws en benadrukt de identiteit van de stad. Het nieuws wordt 

gebracht via tv, radio, website en social media. 

Redacteur/Verslaggever (16 uur) M/V 

Voor onze redactie zijn wij op zoek naar versterking. Zit jij letterlijk en figuurlijk 

boven op het nieuws? Heb jij oog voor de mensen en de verhalen ‘achter het nieuws’? 

Beschik jij over een netwerk in de stad en leg jij gemakkelijk contact? Dan ben jij 

degene die we zoeken! 

Je gaat op zoek naar het nieuws in de stad Helmond met al die verschillende wijken. Je 

weet een beetje hoe de stad in elkaar steekt en welke thema’s er spelen. Mede door 

jouw bijdrage aan de nieuwsvoorziening bepaal je mede het gesprek van de dag bij het 

koffiezetapparaat en aan de keukentafels. DitisHelmond speelt in op de actualiteit, wil 

dicht bij de mensen staan is trots op de stad en zijn cultuur. 

Een redacteur/verslaggever bij DitisHelmond: 

 is een communicatieve teamspeler die ideeën deelt en bespreekt met collega’s; 

 weet op eigen initiatief nieuws en verhalen uit de stad te genereren; 

 weet op creatieve wijze en in samenspraak met collega’s nieuws om te zetten in 

goede verhalen voor de diverse kanalen waarop DitisHelmond actief is. Maar ook de 

korte berichten over dat wat leeft, zijn enorm belangrijk. En dat in foutloos 

Nederlands; 

 kan met een kleine camera of mobiele telefoon zelfstandig video-opnamen maken 

en misschien zelfs monteren. Begrijpt ook wat nodig is voor een tv-reportage; 

 is in staat verslag te doen op locatie en kan nieuws duiden; 

 streeft continu naar kwaliteit samen met het team, maar kan ook zelfstandig werken 

op de redactie en producties tot een goed einde brengen; 

 wordt enthousiast van de mogelijkheden die de diverse nieuwsplatforms en kanalen 

bieden. Is hierin proactief en niet bang nieuwe dingen uit te proberen; 

 is gedreven, rijk aan initiatieven en flexibel inzetbaar; 

 heeft liefst een afgeronde opleiding of is daar nog mee bezig, bij voorkeur in de 

multimediale journalistiek of een daaraan verwante studierichting. 

 



 

Wat bieden wij? 

- Aantal uren: 16 uur per week 

- Salaris: marktconform 

- Werktijden in overleg 

 

Een functie op freelancebasis is bespreekbaar. 

 

Interesse? 

Sollicitaties kunnen tot 15 februari 2022 per e-mail gestuurd worden naar 

secretaris@ditishelmond.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met 

eindredacteur Paula van Hout, telefoon 06-44768158. 
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