Vacature
Tv-producer
40 uur

Voor de realisatie van tv-programma’s over het goede nieuws van Jezus zoeken wij een tvproducer (40 uur per week)
Je bent verantwoordelijk voor een televisieproductie, vanaf concept tot na de uitzending. Je
weet binnen vastgestelde budgetten en met een klein dynamisch team een goed projectplan
te realiseren. Na goedkeuring zet je een mooie productie neer samen met het projectteam. Je
hebt contact met diverse externe partijen t.b.v. de producties en je weet Family7 op een
goede manier te vertegenwoordigen.
Je vindt het leuk om een team te motiveren en te begeleiden, zodat zij kunnen uitblinken in
hun werk. Maar je bent zelf net zo goed onderdeel van het team en pakt zelf ook de dingen
op die moeten gebeuren. Je laat je niet snel uit ’t veld slaan en bent creatief in het vinden van
oplossingen. Je omarmt de visie en identiteit van Family7 en je neemt het team hier in mee.
Jouw uitdaging:
In de rol van producer ben je, afhankelijk van het soort programma, verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

de diverse (locatie)uitzendingen logistiek voorbereiden;
de aanwezigheid van mensen, props en materialen t.b.v. de uitzendingen;
callsheet en draaiboeken opstellen;
locaties scouten en indien nodig vergunningen en toestemmingen regelen;
je team aansturen en begeleiden;
administratieve afhandeling en budgetten beheren;
productionele werkzaamheden uitvoeren tijdens de uitzendingen;
afspraken met relaties bewaken en realiseren, waaronder ENG-ploegen, en diverse
organisaties.

Wie wij zoeken:
•
•
•
•

Je bent een overtuigd christen, meelevend met de kerk of gemeente waartoe je
behoort en staat van harte achter de doelstelling van Family7.
geen problemen met het werken op wisselende uren zowel in de avond als in het
weekend;
goede communicatieve vaardigheden, vasthoudend in organiseren en een echte
teamplayer
een rijbewijs en minimaal één jaar rijervaring.

Informatie en sollicitatie:
Enthousiast? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet. Vergeet niet de volgende punten mee
te nemen in je sollicitatie:
• Geef in een paar zinnen weer waarom jij het werk van Family7 belangrijk vindt.
• Geef in een paar zinnen weer hoe je tot geloof bent gekomen en wat dit betekent voor je
dagelijks leven.
Stuur je sollicitatie naar Jennifer Birahy via jennifer@family7.nl Als je vragen hebt omtrent
deze vacature is Jennifer ook het eerste aanspreekpunt.

