
Uitgeverij
de Bode

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:

Redacteur (32-38 uur/week)

Als jij een onderzoekende, nieuwsgerichte redacteur bent met oog voor 

menselijke verhalen dan hebben we een mooie uitdaging voor je. Je werkt 

voor onze site, krant en social media kanalen. Je begrijpt waar een goed online 

verhaal aan moet voldoen en hoe je via sociale media een zo groot mogelijk 

publiek bereikt met je lokale verhalen. Je schrijft lokaal nieuws over kleine 

en grote gebeurtenissen en werkt nauw samen met onze correspondenten. 

Herken jij je in deze uitdaging? Laat het ons snel weten.

Dit zijn jouw taken en verantwoordelijkheden:

• Je gaat op zoek naar (lokaal) nieuws en bijzondere toegankelijke verhalen en 

bent eindverantwoordelijk voor de redactie van de Bergen op Zoomse en 

Roosendaalse Bode.

• 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 websites en social media kanalen en bent 

medeverantwoordelijk voor groei van deze online kanalen.

• Je werkt zelfstandig en onderhoud contacten met een breed netwerk in de 

samenleving en zit bovenop het lokale nieuws.

We zoeken iemand met het volgende profi el:

• Je hebt een neus voor nieuws en kan met je artikelen en ideeën een bijdrage 

leveren aan de groei van onze lokale nieuwsmedia.

• Je bent sterk in het schrijven van verhalen en weet wat er in de regio leeft.

• Je kunt zelfstandig werken en neemt initiatief.

• Je hebt kennis op het gebied van online media.

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 35 leuke en vakkundige collega´s. We bieden je een 

salaris passend bij jouw ervaring. De functie is voor 32-38 uur p/w. Standplaats: 

Bergen op Zoom.

Interesse? Laat het ons snel weten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan zien we je CV met motivatie graat 

uiterlijk 11 mei 2022 tegemoet. Mail naar: m.elst@uitgeverijdebode.nl


