Word jij onze Friese
Weerexpert?
Wij zoeken:
een Friese weerman of weervrouw om ons team van Weerexperts te versterken. Onze nieuwe collega gaat
weersverwachtingen opstellen voor alle media-uitingen van Omrop Fryslân, inclusief de radiopraatjes en tvweerberichten.
Jij bent:
een echte weerliefhebber. Je woont in de provincie Friesland en jouw hart gaat sneller kloppen van
onweersbuien, sneeuwval, hitte, windstoten en aanverwante weerfenomenen. Mensen worden enthousiast als
jij over het weer begint te praten. Je weet er flink wat vanaf en bent al jaren actief, bijvoorbeeld als
weeramateur op fora of bij een vereniging. Het lijkt je leuk om meer kennis te vergaren en om een aantal
dagen per week bij Omrop Fryslân het weer te presenteren. Bij voorkeur heb je al enige ervaring met
presenteren en wil je jezelf hierin verder ontwikkelen. Het is essentieel dat je vloeiend Fries spreekt en
schrijft. Net zoals het foutloos kunnen schrijven van Nederlandse teksten een voorwaarde is.
Het werk bestaat uit:
het zelfstandig uitzoeken van de weersontwikkelingen in Friesland en Nederland. Vervolgens ben jij ook
degene die de radio- en tv-weerberichten presenteert en de gewenste teksten schrijft. Je brengt alle informatie
als een logisch opgebouwd verhaal, met aandacht voor de lezer/luisteraar/kijker. Als ZZP-er ga je meerdere
dagen per week voor Omrop Fryslân aan de slag. Je werkt vanuit huis en dus behoorlijk zelfstandig. Maar er
staat een team naast je. Via Weerexperts word je gefaciliteerd in data, webomgeving en extra kennis. Alle
uitzendingen van maandag tot en met zondag worden onder elkaar verdeeld in dagdiensten.
Wij bieden:
een modern ZZP-team. Wij zijn als Weerexperts uniek in de vorm van samenwerkende freelancers, die actief
zijn vanuit verschillende regio’s. Een aantal van ons werkt al jaren met elkaar samen en we vormen een
hecht team. Ondanks dat iedereen zijn/haar weerdiensten vanuit huis verzorgt, zien we elkaar geregeld
tijdens online-meetings en minimaal iedere 2 maanden ook fysiek. Ben je nieuwsgierig wie wij allemaal
zijn? Kijk dan op www.weerexperts.nl
Enthousiast geworden?
Dan staan wij te popelen om jouw sollictiatiemail te lezen. Stuur jouw motivatie naar
roland@weerexperts.nl.
Sollicitatieprocedure
Omdat Omrop Fryslân nu slechts 1 persoon kan inzeten voor de weerpresentaties, zal de werving en selectie
op korte termijn plaatsvinden. Aanmelden kan per direct, de sollicitatiegesprekken vinden allemaal plaats op
27 mei 2022.
Allereerst worden alle emails van de kandidaten gelezen, en 1-op-1 gedeeld met ons weerteam. In overleg
met onze teamleden wordt een schifting gemaakt van alle aanmelders. Dit gaat op basis van onze genoemde
voorwaarden, de gevraagde ervaringen en de aantoonbare vaardigheden. Stuur je bij je mail een eigen videoopname van een weerpresentatie (voor een greenscreen of op een andere wijze), dan is dat vanzelfsprekend
een pré.
Na selectie worden de overgebleven kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dat zal plaatsvinden
in Heerenveen.

Wurdsto ús Fryske
Waarekspert?
Wy sykje:
in Fryske waarman as waarfrou om ús team fan Waareksperts te fersterkjen. Us nije kollega sil
waarsfoarsizzingen opstelle foar alle mediakanalen fan Omrop Fryslân, ynklusyf de praatsjes op radio en
waarberjochten op telefyzje.
Do bist:
in echte leafhawwer fan it waar. Do wennest yn de provinsje Fryslân en dyn hert giet flugger klopjen fan in
tongerbui, sniejacht, hjittens, wynstjitten en besibbe waarfenomenen. Minsken wurde entûsjast asto oer it
waar begjinst te praten. Do wist der flink wat fan en bist al jierren aktyf, bygelyks as waaramateur op foara
of by in feriening. It liket dy aardich om mear kennis te sammeljen en om in oantal dagen yn ’e wike by
Omrop Fryslân it waar te presintearjen. By foarkar hasto al iennige ûnderfining mei presintearje en wolsto
dysels hjir fierder yn ûntwikkelje. It is essinsjeel datsto floeiend Frysk prate en skriuwe kinst. Lykas dat it
sûnder flaters skriuwen kinne fan Nederlânske teksten in betingst is.
It wurk bestiet út:
it selsstannich útsykje fan de ûntwikkelingen yn it waar yn Fryslân en Nederlân. Dêrneist bisto ek de persoan
dy't de waarberjochten op radio en telefyzje presintearret en de winske teksten skriuwt. Do bringst alle
ynformaasje as in logysk opboud ferhaal, mei oandacht foar de lêzer/harker/sjogger. As ZZP-er giesto
meardere dagen yn ’e wike foar Omrop Fryslân oan it wurk. Do wurkest fan hûs út en dus behoarlik
selsstannich. Mar der stiet in team njonken dy. Fia Waareksperts wurdsto fasilitearre yn data, webomjouwing
en ekstra kennis. Alle útstjoeringen fan moandei oant en mei snein wurde ûnder inoar ferdield yn
deitsjinsten.
Wy biede:
in modern ZZP-team. Wy binne as Waareksperts unyk yn de foarm fan gearwurkjende freelancers, dy’t aktyf
binne yn ferskillende regio’s. In oantal fan ús wurket al jierren mei-inoar en wy foarmje in hecht team.
Nettsjinsteande dat elkenien syn/har waartsjinst fan hús út fersoarget, sjogge wy inoar geregeld yn onlinemeetings en op syn minst elke 2 moannen ek fysyk. Bisto nijsgjirrich wa’t wy allegearre binne? Sjoch dan op
www.weerexperts.nl .

Entûsjast wurden?
Dan stean wy te popeljen om dyn sollisitaasjemail te lêzen. Stjoer dyn motivaasje nei
roland@weerexperts.nl.
Sollisitaasjeproseduere
Om't Omrop Fryslân no allinne 1 persoan ynsette kin foar de waarpresintaasje, sil it winnen en selektearjen
op koarte termyn barre. Oanmelde kin per direkt, de sollisitaasjepetearen fine allegearre plak op 27 maaie
2022.
Alderearst wurde alle e-mails fan de kandidaten lêzen, en 1-op-1 dield mei ús waarteam. Yn oerlis mei ús
teamleden wurdt in skifting makke fan alle oanmelders. Dit giet op basis fan ús neamde betingsten, de frege
ûnderfiningen en de oantoane feardichheden. Stjoer by dyn mail in eigen fideo-opname fan in
waarpresintaasje (foar in greenscreen of op in oare wize), dan is dat fansels in pree.
Nei seleksje wurde de oerbleaune kandidaten útnûge foar in sollisitaasjepetear, dat sil barre op It
Hearrenfean.

