
Redacteur (m/v) 36 uur
 Voor dé huis-aan-huis krant van Tilburg, de Tilburgse Koerier, 
 zijn wij op zoek naar een redacteur die de stad als zijn broekzak kent. 

Tilburgse Koerier is een lokale krant die behalve met een traditionele papieren versie ook 
digitaal haar lezers weet te bereiken.  In de Tilburgse Koerier lees je over het belangrijkste 
lokale nieuws, of dat nu uit het gemeentehuis komt of uit een van de stadsdelen van de 
gemeente Tilburg. Daarnaast lees je over het grote culturele aanbod, leuke uittips en 
nieuws uit het altijd bedrijvige Tilburg.

Je taken:
•	 Het schrijven en/of redigeren van nieuwsartikelen en teksten voor de krant,  

de website, social media, incidentele magazines en nieuwsbrieven
•	 Je behandelt de redactiemail
•	 Je coördineert de redactie en de correspondenten
•	 Je denkt en werkt mee aan het ontwikkelen van andere creatieve content 
•	 Je bent nieuwsgierig en altijd op zoek naar lokale wetenswaardigheden
•	 Je bent goed in staat zelfstandig journalistieke afwegingen te maken
•	 Je bent een teamplayer die samen met de collega’s op kantoor en 

correspondenten in de stadsdelen wekelijks de krant compleet weet te maken.
We verwachten van jou:  

•	 HBO-werk- en denkniveau
•	 Beschikt over goede communicatievaardigheden en uitstekende beheersing 

van de Nederlandse taal in woord en geschrift
•	 Je weet jouw inzichten overtuigend over te brengen op collega’s
•	 Een brede maatschappelijke interesse
•	 Je schept er genoegen in om lokaal nieuws als eerste te kunnen publiceren
•	 Een boeiende en objectieve schrijfstijl
•	 Kennis van social media
•	 Creativiteit en liefde voor taal en tekst
•	 Deadlines of interviews vormen voor jou geen probleem, net zo min als 

achtergrondartikelen.
•	 Je bent initiatiefrijk, besluitvaardig en je kunt prioriteiten stellen
•	 Je bent woonachtig in Tilburg en kent de stad van binnen en van buiten 

Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende functie binnen een dynamische en informele omgeving in een team van 
10 personen. Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week.

Tilburgse Koerier is een volledig zelfstandige uitgeverij. Sinds 1957 verzorgt dit Tilburgse 
familiebedrijf het wekelijkse huis-aan-huisblad voor de gemeente Tilburg.

Interesse?
Spreekt deze functie jou aan en ben jij degene die in een gemotiveerd team wil bijdragen 
aan een goed eindproduct? Aarzel dan geen moment en reageer! 
 Mail je CV en motivatie uiterlijk 5 april 2019 naar jdbeer@tilburgsekoerier.nl
 Voor meer informatie bel je Joost de Beer (directeur) 06-53668084


