
 

Hoofdredacteur Roparunradio 

Roparunradio 
Roparunradio is de officiële radiozender van de Roparun. Een team van meer dan 50 vrijwilligers 
maakt vooraf, tijdens en na de Roparun verhalen over de teams, vrijwilligers en de goede doelen 
vanuit onze studio in Barendrecht. In 2019 stemden 138.000 luisteraars af op Roparunradio. 
Roparunradio zendt (gedeeltelijk) uit via circa 20 lokale omroepen langs de route, online, landelijk 
via DAB+, de regionale omroep Rijnmond en via de evenementenzender in Rotterdam. 

 
Wat ga je doen? 

 Je geeft leiding aan de redactie van Roparunradio, zowel vooraf, tijdens en na het 
evenement; 

 Je bepaalt mede de journalistieke koers van Roparunradio; 
 Je bent eindverantwoordelijk voor alle items die de redactie maakt; 
 Je denkt na over een betere workflow op de redactie; 
 Je zorgt met het redactieteam dat de Roparun-verhalen op een zo mooi mogelijke manier 

verteld worden; 
 Je weet, samen met het redactieteam, steeds nieuwe invalshoeken te bedenken. 

 
Wat verwachten we van jou? 

 Je bent beschikbaar tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 29 mei t/m maandag 1 juni en 
voorafgaand aan het evenement in de voorbereidende fase en na afloop van de run voor 
eventuele afrondende werkzaamheden;  

 Je wilt het beste uit onze redacteuren halen en samen met hen de mooiste verhalen maken; 
 Je hebt de nodige journalistieke ervaring bij radio, tv of kranten; 
 Je begrijpt dat online-kanalen een cruciale rol spelen; 
 Je bent stressbestendig en flexibel; 
 Je bent een echte teamspeler; 
 Je bent creatief: met relatief weinig mensen en middelen tóch veel bereiken; 
 Je bent enthousiast en voelt je betrokken bij ons doel. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

 Een onwijs leuke ervaring die ook nog eens mooi op je CV staat; 
 Je komt terecht in een enthousiast team van veel professionele vrijwilligers die ook nog eens 

werkzaam zijn bij landelijke mediabedrijven; 
 Tijdens het evenement wordt er uiteraard gezorgd voor catering; 
 Veel gezelligheid met de andere vrijwilligers. 

 
Ben je enthousiast geworden en wil jij met de Roparun 2020 dit team versterken, meld je dan aan 
via de link die je op de vrijwilligerspagina op onze website vindt, www.roparun.nl/vrijwilligers. 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar j.friederich@roparun.nl.  


