
Regionale Media Maatschappij

De Regionale Media Maatschappij nv 
(of kortweg RMM) is de exploitatiemaat-
schappij van de regionale televisieomroepen  
Focus TV en WTV-Zuid in West-Vlaande-
ren en van het audiovisuele communicatie- 
en productiehuis Picstory. Ons team is op 
zoek naar 

creatieve programmaverantwoordelijke 
/ tv-productiemaker

openstaande vacature(s)

126x181 De Zondag - Niet Ruil

Aanbod
Wij bieden je een ambitieuze en dynamische omkadering in een gedreven team. 
Hierbinnen krijg je de vrijheid om jouw eigen werkwijze verder te ontwikkelen. In onze 
vlakke bedrijfsstructuur staan gedrevenheid, passie, initiatief nemen en samenwerken 
centraal.  Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk 
verloningspakket, aangevuld met extralegale voordelen.

Mail je CV met motivatiebrief ten laatste tegen 22/08/2022 naar tom@tomdebaere.be 
(deze selectieprocedure wordt exclusief en in alle discretie professioneel begeleid door het HR-Ad-
viesbureau Tom Debaere).

Job-inhoud
Je bedenkt samen met ons team, onze klanten en diverse stakeholders aantrekkelijke 
formats voor ons West-Vlaams doelpubliek. Je bent programmaverantwoordelij-
ke. Dankzij je goed ontwikkelde commerciële voelsprieten en een intense samen-
werking met ons salesteam kom je samen met onze klanten tot boeiende audio-visuele 
concepten. Als lid van het management zet je de lijnen van de programma’s voor 
onze tv-zenders en hun onlinemediakanalen uit.    

Je bent ook tv-productiemaker. Je bent dus ook onderlegd om zelf je bijdrage te leve-
ren bij het maken van die projecten. Je kan goede ideeën op een hands-on manier uit-
werken en omzetten in aantrekkelijke audio-visuele producties en programmaformats.

Je hebt een brede visie en volgt van nabij de nieuwe trends in (online) marketing en 
communicatie op.

Profiel
Je hebt al enkele jaren relevante ervaring in een soortgelijke functie en een sterke af-
finiteit met moderne media. Je bezit een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en een 
creatieve geest. Je bent een teamspeler en oplossingsgericht. Je bent een vlotte com-
municator en kan ook leiding geven. Je hebt geen ‘9-to-5’-mentaliteit. Budgettering 
en administratie zie je als ‘part of the job’. Je houdt van een gevarieerd takenpakket.

Interesse?

 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

 

Zes thrillers voor deze zomer
Ah, de zomer: altijd goed voor een boek thuis of in een vakantieoord. Jobat selecteert zes thrillers die, zoals je van ons mag 
verwachten, een link hebben met werk en jobs. Ook al is die link niet altijd even sterk aanwezig. Gelezen en goedgekeurd.

Een aanrader is Jullie allebei van 
Adele Parks over twee dames. 
De ene organisatie-adviseur, ge-
trouwd en stiefmoeder van twee 
jongens. De andere samen met 
een rijke Nederlandse zakenman 
in een luxe penthouse. Als beide 
dames verdwijnen, blijkt dat de 
twee een groot geheim delen.

Twee boeken uit onze Jobat- 
zomerthrillerlijst hebben een 
journaliste als hoofdpersonage.  
In De Huisgenoot van Sarah  
Bailey krijgt een reporter te ma-
ken met de moord op een huis- 
genoot waar ze negen jaar ervoor 

al over berichtte. In Studio Zes 
van de Zweedse Liza Marklund, 
een klassieker die opnieuw werd 
uitgebracht, vergaloppeert een 
jonge misdaadverslaggeefster 
zich in een eenvoudige moord-
zaak.

BV’S
De Perfecte Echtgenote van 
Darby Kane, een thriller met een 
hoog Gone Girl-gehalte, gaat dan 
weer over een makelaar die met 
haar man Aaron, een leraar, een 
perfect leven lijkt te hebben. Tot 
Aaron niet komt opdagen op zijn 
werk en zijn auto onvindbaar lijkt. 

In Een laatste uitweg is de hoofd-
rol weggelegd voor Beauregard 
‘Bug’ Montage, een automonteur 
die er een opmerkelijke bijver-
dienste op nahoudt: hij is namelijk 
ook vluchtautobestuurder en staat 
bij overvallen op bijvoorbeeld een 
juwelier in voor de snelle aftocht. 

BV-DAY is de vreemde eend in de 
bijt. Het boek staat op de cover 
aangekondigd als thriller én media- 
satire, en is geschreven door een 
bekende Vlaming die onder de 
schuilnaam Chris Van Gansbeke het 
BV-wereldje op de korrel neemt.

 (WiVi)

openingszin?

Op zoek naar
de perfecte

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be en vind de job waar jij 
écht gelukkig van wordt.

Fijne eerste 
werkdag!

Vind jouw klik 
op jobat.be


