
Vacature: MediaNation zoekt Podcast/Radioproducers 

In dit sterk groeiende medialandschap wil MediaNation de Audio/Radiocel gevoelig 

uitbreiden en het team versterken met gepassioneerde producers. Ben je ambitieus 

en gebeten door zowel de radio- als de mediamicrobe in al zijn vormen?  Dan is deze 

job zeker iets voor jou! 

 

Jij 
- Beschikt minimum over een bachelorsdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) 
- Stelt jouw constructieve aanpak ten dienste van redacteurs en collega-producers  
- Kunt overweg met de gangbare broadcast- en montagesoftware  
- Lust deadlines rauw en vindt monteren een koud kunstje 
- Bent trotse eigenaar van een stevige portie flexibiliteit waardoor de rol van vroege 

vogel jou op het lijf is geschreven 
- Geeft aan creativiteit een extra dimensie 
- Weet dat de Nederlandse taal jou nooit in de steek laat  
- Hoeft geen vertaling noch uitleg van wat hands-on en teamwork betekenen 
- Hoort ook een belletje rinkelen wanneer het over zelfstandig werken gaat 
- Weigert van de panic button in te drukken tijdens live-uitzendingen  
- Hebt een lidkaart van de antistressclub 
- Bent drager van het verantwoordelijkheidsgen en hebt last van een redactioneel 

kwaliteitstrekje 
 
Wij 

- Bieden jou een voltijds vast contract van onbepaalde duur aan en daar bovenop  
extralegale voordelen 

- Zorgen voor toffe collega’s en een uitermate aangename werksfeer 
- Bouwen aan de media van de toekomst 
- Laten jou meegroeien 
- Zijn gehuisvest in het MeetDistrict Ghelamco, Ottergemsesteenweg 808 in Gent 

 
Kriebels? 

- Meteen reageren!  
- Mail dus als de bliksem jouw cv en motivatiebrief naar vacature@medianation.be 

 
 
 
 
 
MediaNation is een publicatiefenomeen dat merken als Business AM, newsmonkey, 

Gezond en Goodbye in de portefeuille heeft. We creëren om te informeren, te inspireren 

en te beïnvloeden. Door voortdurend na te denken over hoe en met welke content we een 

groot online publiek kunnen bereiken, ontwikkelen we het mediabedrijf van de 21ste 

eeuw.  
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