Functiebeschrijving medewerker onderzoek & communicatie

Stichting Regionale Publieke Omroep is op basis van de Mediawet het samenwerkings- en
coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. De
RPO is gevestigd in Hilversum.
Kernopdracht RPO
De kernopdracht van de RPO luidt op basis van de Mediawet als volgt:
• Het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van
de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
• Het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale
publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
• Het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen
voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke mediainstellingen;
• Het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de
verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van
geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
• Het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik
van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributieinfrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke
mediaopdracht op regionaal niveau; en
• andere taken waarmee de RPO bij de wet wordt belast.
Organisatie
De medewerker ressorteert hiërarchisch en functioneel onder het bestuur van de RPO.
De RPO is een kleine organisatie waar samenwerking, elkaar helpen, zelfdoen en
zelfredzaamheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid, en respect belangrijke
uitgangspunten zijn.
Doel
• Verzorgt het sectormarktonderzoek, verzamelt en ordent aanvullend aan dit onderzoek
voor de sector prestatie- en gebruikscijfers van de verschillende aanbodkanalen en
platformen, analyseert de cijfers, adviseert en presenteert. Brengt trends in kaart en
analyseert deze ten opzichte van algemene, regionale, landelijke of mondiale trends.
• Draagt zorg voor de berichtgeving over de RPO en de sector regionale omroep via
website, nieuwsbrief en andere uittingsvormen van de RPO.
Werkomschrijving algemeen

•
•
•
•
•

Je begeleidt sectormarktonderzoek en stuurt dit aan. Je hebt contact met
onderzoeksbureaus en regionale omroepen;
Je verzamelt relevante onderzoekscijfers en haalt de essentie uit onderzoeksresultaten
en duidt deze;
Je draagt de betekenis van de onderzoeksresultaten helder over aan verschillende
stakeholders;
Je schrijft, redigeert en publiceert nieuwsbrieven, persberichten, publicaties en social
media;
Je adviseert bestuur en collega’s proactief op het gebied van communicatie.

Beloning
De cao voor het omroeppersoneel is van toepassing. Aanvullend gelden interne RPOregelingen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis, ervaring en arbeidsverleden.
Aanstelling voor maximaal 20 uur, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met uitzicht op
een vaste aanstelling.
Vereiste ervaring met betrekking tot het functieprofiel
• Relevante opleiding op HBO-niveau in de richting van onderzoek of communicatie;
• Ruime werkervaring, ervaring binnen marktonderzoek in de media is een pré;
• Uitstekende redactionele vaardigheden om een inhoudelijke boodschap over te
kunnen brengen of een vertaling te maken naar verschillende stakeholders;
• Ervaring met de inzet van social media en digitale communicatiemiddelen;
• Ervaring met het maken en gebruik van infographics;
• Ervaring met complexe (media)onderzoeksprojecten;
• Kennis van de verschillende onderzoeken die de media gebruiken (SKO, KLO, NOBO);
• Kennis van vernieuwende/creatieve methoden en technieken;
• Kennis van ontwikkelingen binnen de media en het communicatievak;
Vereiste vaardigheden
• Is gestructureerd en accuraat;
• Is creatief en ideeënrijk;
• Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, ook als het druk is;
• Is flexibel, kan zaken goed structureren en kan prioriteiten stellen;
• Kan samenwerken in een klein team;
• Beschikt over actuele kennis en is open in communicatie en transparant in de
verantwoording;
•
•

Handelt volgens gangbare sociale en ethische normen.
Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
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