
Omroep West is het mediabedrijf voor het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland. De kanalen 
Omroepwest.nl, de Omroep West-app, 89.3 Radio West, TV West en WestText zijn dé nieuws- en 
informatiebronnen voor onze regio. De verhalen van Omroep West bereiken wekelijks meer dan een miljoen 
inwoners van de 28 gemeenten in het uitzendgebied, waaronder Den Haag, Westland, Leiden, Zoetermeer en 
Gouda. Het accent in de uitzendingen en online content ligt op nieuws en informatie, maar ook sport, cultuur en 
amusement vormen een belangrijk onderdeel van de programmering. Omroep West is een financieel gezond en 
bloeiend omroepbedrijf met ruim 90 medewerkers. Bij Omroep West praat ons publiek mee en we hebben daar 
gehoor voor we luisteren daar graag naar. Wij kijken naar oplossingen bij de verhalen die we maken. En: we 
doen aan verantwoording, we geven ons publiek een kijkje in de keuken.  

Omroep West werkt zeer nauw samen met diverse lokale omroepen in het uitzendgebied, zoals Den Haag FM 
en Den Haag TV, Sleutelstad, Studio Alphen, WOS Media, Midvliet, Bollenstreek Omroep en meer.  

Omroep West is op zoek naar een enthousiaste  

                      freelance Redacteur sport 

In deze functie werk je samen met een klein team aan de totstandkoming van het tv-programma TV West sport 
amateur voetbal op zondag.   

Wat ga jij doen: 

Jij bent voetbaldier in hart en nieren. Het maakt jou niet uit dat je op zondag moet werken aan het beste 
amateurvoetbalprogramma van Nederland. Je maakt montages voor TV en de online en social kanalen. Verzorgt 
de voice over van sportverslagen. Je hebt een vlotte pen, je maakt verhalen voor alle kanalen en verwerkt 
bovendien materiaal van collega’s.  

 
Onze ideale kandidaat: 

- heeft minimaal opleiding hbo-journalistiek; 
- heeft minimaal 3 jaar ervaring als online/ social redacteur/ verslaggever; 
- is stressbestendig; 
- is een teamplayer; 
- heeft aantoonbare affiniteit met de portefeuille sport; 
- is in het bezit van rijbewijs B; 
- houdt ervan te experimenteren en verrassend uit de hoek te komen; 
- heeft een levenshouding waarbij het glas halfvol is in plaats van halfleeg; 
- heeft minimaal 3 opdrachtgevers. 

Sollicitatie: 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar: vacatures@omroepwest.nl. Heb 
je vragen over deze vacature neem dan contact op met de afdeling P&O van omroep West 070-3078875. 
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