
NIEUWE VACATURE AUDIO-TECHNIEKER - RADIO-TECHNIEKER 

Wat is de uitdaging ? 
 
De Economie stagneert. Infla2e en recessie slaan ons om de oren. Energieprijzen treffen 
Europa in het hart. Wat met onze koopkracht? Kan de poli2ek het bedrijfsleven helpen? 
MediaNa2on brengt verrassende Talk Radio naar een veeleisend doelpubliek. Daarbij zijn we 
een gids voor onze luisteraar en lezer. Voor onze gebruiker. Om die ambi2e waar te maken, 
zoeken we een gedreven Audio-Technieker / Radio-Technieker (M-V-X).  

Func/e-eisen ? 

Als audio-ingenieur, audio-editor en soP-technieker zorg je voor een goede flow in de studio. 
Je coördineert alle traffic-faciliteiten, radioprogramma's, radio-items en podcasts. Technisch 
gezien sta je in voor het monteren van audio - en video-opnames en sonische vormgeving, 
voor het beheren van de audio en video-servers, voor de updates van alle audio en video-
soPware, het implementeren van visual radio-toepassingen on air, online en Social Media. Je 
beheert en archiveert audio-data, zowel fysiek als in de cloud. Je monteert reclame en 
autopromo2e. Je staat ook in voor het bewaken van de quality control m.b.t. codecs, 
formats en bestandsformaten.   

Skills 

Je hebt persoonlijkheid. Je hebt voeling met debatprogramma's, studiogasten, presentators 
en hosts.  Je kan focussen op inhoudelijke segmenten, die eventueel ver af staan van je 
persoonlijke interesses. 

Radio (techniek) is jouw passie. Je hebt een (eventueel geoefend) oor voor content, voor de 
uniciteit van (Talk) Radio. Je kan "on-demand first" denken. Je houdt van ini2a2ef nemen en 
kan een studio (leren) runnen. Je wordt dagelijks getriggerd door nieuwe challenges waar je 
telkens oplossingen voor bedenkt.  

Het hele team kan op jou vertrouwen: het programma is in safe hands bij jou. Je bent een 
teamspeler die graag nieuwe technische maar ook andere invalshoeken voorstelt en 
uitprobeert. Je werkt zelfstandig en communiceert helder en duidelijk met redacteurs, 
eindredacteurs, producers, hoofdredacteur, gasten en hosts. 

Je hebt de gave om steeds kalm te blijven en het overzicht te houden indien dingen last-
minute moeten aangepast worden. Je bezwijkt niet onder stresssitua2es en bent in staat om 
transparant met je medewerkers te communiceren.  

Wat bieden we jou ? 



- Klaar voor deze unieke challenge? Never a dull moment! Een veelzijdige, boeiende 
func2e als audio-technieker / radio-technieker wacht op jou! 

- Heb je weinig/geen ervaring? Geen nood: vanuit je opleiding heb je een stevige 
basis. Vele hands-on zaken worden je aangeleerd. 

- Je werkt in het inspirerende MeetDistrict in Gent, gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer (trein, bus) 

- Jouw inzet wordt beloond met een passend loon 
- MediaNa2on biedt je reële doorgroeikansen op korte en lange termijn 

Interesse? 
 
Beschik jij over bovenstaande capaciteiten of heb je een brandende ambi2e om deze aan te 
leren? Stuur dan je ronkende mo2va2ebrief en cv en wie weet start jij jouw professionele 
radio-hoofdstuk bij ons! Stuur dit naar vacature@mediana=on.be.  

Alvast bedankt en je hoort van ons. Iedereen krijgt antwoord! 

mailto:vacature@medianation.be

