
Vacatures	  
	  
	  
Wij	  wie	  zijn:	  
TV	  Media	  Partners	  is	  een	  succesvol	  en	  dynamisch	  Nederlands	  productiehuis.	  Wij	  maken	  
aansprekende	  TV-‐programma’s	  voor	  zenders	  als	  RTL4,	  RTL7	  en	  SBS6.	  	  We	  produceren	  o.a.	  het	  
door	  ondernemers	  zeer	  gewaardeerde	  ‘De	  Succesfactor’	  alsmede	  het	  gloednieuwe	  programma	  
‘Arbeidsmarkt	  tv’,	  dat	  een	  podium	  biedt	  om	  werkgevers	  en	  werknemers	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  
brengen.	  
	  
Vanwege	  een	  sterke	  groei	  van	  onze	  organisatie	  en	  een	  succesvolle	  samenwerking	  met	  het	  
Nationale	  Business	  Succes	  Award	  Instituut	  (NBSA	  –	  Instituut),	  dat	  als	  missie	  heeft	  om	  ‘iedereen	  
succesvoller’	  te	  maken,	  gaan	  wij	  ons	  format	  ‘Succesfactor’	  nu	  ook	  in	  België	  uitrollen.	  	  
	  
Daarvoor	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  producer	  met	  sterke	  organisatiekwaliteiten	  met	  een	  goede	  
kennis	  van	  de	  Belgische	  mediawereld.	  	  Ben	  jij	  iemand	  die	  ervaring	  heeft	  met	  het	  zelfstandig	  
opzetten,	  begeleiden	  en	  aansturen	  van	  nieuwe	  tv-‐	  producties	  en	  vind	  je	  het	  niet	  erg	  om	  
spreekwoordelijk	  met	  je	  voeten	  in	  de	  modder	  te	  staan,	  dan	  kijken	  wij	  uit	  naar	  een	  succesvolle	  
en	  plezierige	  samenwerking!	  
	  	  
	  
Werkzaamheden:	  
*	  Opzetten	  van	  een	  nieuw	  programma	  binnen	  de	  kaders	  van	  het	  format	  
*	  Zelfstandig	  begeleiden	  van	  producties	  op	  locaties,	  inclusief	  aansturing	  van	  de	  crew	  
*	  Planmatig	  ingesteld,	  met	  sterk	  oog	  voor	  detail	  
*	  Aansturen	  en	  begeleiden	  van	  een	  projectteam	  
*	  Sociaal	  sterk	  
*	  Opzetten	  en	  onderhouden	  van	  nieuwe	  &	  bestaande	  relaties	  
	  
	  
Profielschets:	  
•   Je	  bent	  gestructureerd,	  kan	  overzicht	  bewaren	  en	  bent	  stressbestendig	  
•   Je	  beheerst	  zowel	  het	  Nederlands	  als	  het	  Frans	  op	  professioneel	  niveau	  
•   Je	  hebt	  geen	  negen-‐tot-‐vijf	  mentaliteit	  
•   Je	  werkt	  en	  denkt	  zelfstandig	  en	  bent	  daarnaast	  in	  staat	  een	  team	  aan	  te	  sturen	  
•   Je	  bent	  leergiering	  en	  staat	  open	  voor	  feedback.	  
•   Je	  bent	  ondernemend,	  zelfmotiverend	  en	  hebt	  een	  sterk	  verantwoordelijkheidsgevoel.	  
•   Je	  bent	  creatief:	  zowel	  inhoudelijk,	  visueel	  als	  in	  ‘probleemsituaties’.	  
•   Je	  bent	  sociaal	  vaardig.	  
•   Je	  bent	  in	  het	  bezit	  van	  een	  rijbewijs.	  

Ben	  jij	  het	  organisatietalent	  dat	  zich	  aangetrokken	  voelt	  tot	  deze	  uitdagende	  vacature?	  Wacht	  
niet	  langer	  en	  stuur	  je	  C.V.	  inclusief	  motivatie	  naar	  productie@tvmediapartners.nl	  	  
Reacties	  VOOR	  donderdag	  15	  september	  2016	  


