
Omrop Fryslân maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren. Daarmee verbindt en verrijkt de omroep iedereen die zich 

verbonden voelt met Fryslân. 

De nieuwe afdeling Publiek zorgt dat de verhalen van de Omrop worden gezien, gehoord en gelezen en stimuleert het publiek tot 

een dialoog. Door inwoners van de provincie Fryslân, door Friezen om utens en door de mensen die mooie verhalen willen horen van 

Friese bodem, te bereiken en uit te nodigen ‘mee te doen’. De afdeling draagt mede zorg voor de toegankelijkheid, herkenbaarheid 

en vindbaarheid van de kanalen waarop de verhalen worden verteld. De afdeling Publiek onderzoekt hoe het publiek de informatie 

van de Omrop ontvangt, analyseert de cijfers die uit onderzoek naar voren komen en geeft heldere adviezen aan de redactie en aan de 

organisatie als geheel.  

Voor de afdeling Publiek zijn wij op zoek naar een: 

STAGIAIR CONTENTCREATOR  
(36 uur)

Als stagiair contentcreator bij Omrop Fryslân:
• Bedenk en maak je de content voor de sociale kanalen van Omrop Fryslân. Dit gaat van het monteren van een reel naar het   

 bedenken en maken van GIFjes;

• Weet je wat er speelt op de sociale kanalen en ben je op de hoogte van de nieuwste trends; 

• Weet je het verschil tussen een meme en een gifje;

• Ben je goed met Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop of Adobe After Effects; 

• Ben je niet bang om iets nieuws te leren en te proberen, denk je actief mee over nieuwe content en ben je pro-actief  

 in het leveren van ideeën;

• Is het ondertitelen van een video iets wat erbij hoort;

• Werk je nauw samen met de andere medewerkers van het team Publiek.

 

Wat vragen wij?
• Je bent enthousiast, leergierig en je wilt graag mooie dingen maken 

• Je bent professioneel, klantgericht en kunt goed samenwerken;

• Beheersing van de Friese taal is een pré

• Je bent creatief en flexibel;

• Je kunt goed plannen en organiseren; 

• Je bent op de hoogte van de nieuwste mogelijkheden, trends en ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Wat bieden wij jou?
• Een leerzame (afstudeer) stage

• Volwaardig meedraaien op een jonge en gezellige afdeling in een toonaangevend mediabedrijf

• Ruimte voor eigen initiatief

• Ruimte voor studieopdrachten

• In stagevergoeding van € 250,00 bruto in de maand (op basis van 36 uren)

Is dit dé stage waar jij naar op zoek bent? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lars Hoekstra via de mail: lars.hoekstra@omropfryslan.nl of telefoon 058 299 78 76.
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