
Uitgeverij de Bode is een toonaangevende uitgeverij van o.a. 15 huis-aan-huis kranten en
heeft een ijzersterke marktpositie in Midden-Zeeland en West-Brabant. Lokaal nieuws is de
core business van ons bedrijf, we hebben een sterke binding met lezers en adverteerders.

Wij zijn op zoek naar een:

Ervaren Redacteur (38 uur/week)

Voor onze Zeeuwse redactie zijn wij op zoek naar een ervaren redacteur die verantwoordelijk wordt
voor de redactie van onze Zeeuwse Bodes. Als redacteur ben jij binnen het redactieteam verantwoordelijk 
voor schrijven en coördineren van enkele Zeeuwse edities  Daarin werk je samen met het redactieteam. 
Je zorgt wekelijks voor pakkende en nieuwswaardige artikelen, en zorgt dat er relevante berichten 
geplaatst worden op de website en de social media kanalen.

Dit zijn jouw taken en verantwoordelijkheden:
• Je gaat op zoek naar (lokaal) nieuws en bijzondere toegankelijke verhalen,  schrijft artikelen voor enkele 

Bodes en bent eindverantwoordelijk voor de redactie van de Zeeuwse Bodes.
• Je neemt initiatief en komt met creatieve en goede ideeën voor prikkelende artikelen en geeft hier 

uitvoering aan.
• Je onderhoudt de contacten met correspondenten en fotografen en stuurt deze aan.
• Je onderhoudt de Zeeuwse websites en social media kanalen en bent medeverantwoordelijk voor groei van 

deze on-line kanalen. 
• Je werkt zelfstandig en onderhoud contacten met een breed netwerk in de samenleving en zit bovenop het 

lokale nieuws.

Wij zoeken iemand met het volgende profi el: 
• HBO werk- en denkniveau met relevante  journalistieke ervaring.
• Goede contactuele eigenschappen. 
• Grote affi niteit met verschillende online kanalen.
• Werkt zelfstandig.
• Een ‘hands-on’ mentaliteit.
• Jij weet als de beste wat wel scoort in print en on-line.

Wij bieden: 
Een functie binnen een ondernemende omgeving die altijd in beweging is. We bieden je een
baan waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en daarnaast een team van 40 leuke en
vakkundige collega’s. We bieden je een salaris passend bij jouw ervaring. De functie is voor
38  uur p/w. Standplaats: Goes

Interesse? Laat het ons snel weten!
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan zien we je CV met motivatie graag uiterlijk
30 januari 2021 tegemoet. Mail naar: m.elst@internetbode.nl
Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Monique Elst.
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