Voor de ontwikkeling van prachtig multimediaal project rondom Majoor Bosshardt, bestaande
uit o.a. een televisieserie is Mediawater TV met spoed op zoek naar een ervaren

researcher/redacteur
Ben jij een ervaren en enthousiaste verhalenverteller, die goed is in het doen van gedegen
research? En wil je voor en met ons op zoek naar mooie en indrukwekkende verhalen rond de
bekendste Heilsoldaat van het Leger des Heils die op veel mensen een onuitwisbare indruk
achterliet? En die naast haar welzijnswerk op o.a. De Wallen in Amsterdam ook een graag
geziene gast was in tal van (entertainment)programma’s en vriendschappen onderhield met BNers als Herman Brood? Dan maken wij graag snel kennis met je!
Vereisten
• hbo- of universitair denk- en werkniveau
• Aantoonbare ervaring als redacteur/researcher voor human interest programma’s
• Vlotte en doortastende beller met overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
• Helder formulerend in researchverslagen
• Stressbestendig, proactief, assertief, werkt snel en nauwkeurig
• Rijbewijs is een pré.
• Affiniteit met en/of kennis van christelijk geloof en verhalen is een pré
• Ervaring in creatieve invulling en schrijven van scripts en line-ups
Taken
• Researchen van personen en verhalen
• Voeren van uitgebreide bureauresearch
• Voeren van uitgebreide beeldresearch (o.a. Beeld&Geluid)
• Voeren van voorgesprekken met gasten
• Verslaglegging en voorstellen maken voor verhalen/documentaires.
Reageren?
Graag alleen solliciteren als je een aantoonbare trackrecord hebt op het gebied research van human interest
televisieprogramma’s en/of documentaires
De honorering is afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Minimaal 32-40 uur per week. Freelance
overeenkomst mogelijk. Het gaat om tenminste de maanden (juli), augustus en september 2021 met mogelijkheid
op verlenging. Stuur je sollicitatie voor 15 juli a.s. naar vacatures@mediawater.nl.
Meer weten?
Kijk op www.mediawater.nl
Mediawater TV is een onafhankelijk productiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en
(inter)nationaal exploiteren van crossmediale concepten en tv formats. Wij zijn de makers van o.a.
televisieprogramma’s als The Passion, Sterren op het Doek, Scrooge live, Nationale Kerstavond en Kerstfeest op
de Dam

