Het Commissariaat voor de Media zoekt een:

Senior Adviseur Programmatoezicht
Het Commissariaat voor de Media beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid
van het media-aanbod en ondersteunt daarmee de informatievrijheid. We houden toezicht op naleving
van de mediawet door publieke en commerciële omroepen en door online platforms. Voor het team
Programmatoezicht van de afdeling Onderzoek & Toegang zoeken wij een actieve toezichthouder die
bijdraagt aan dit toezicht.
Functie
Als senior adviseur programmatoezicht neem je de leiding bij toezichtonderzoeken en werkt daarmee
aan het oplossen van complexe toezichtproblemen. Je houdt toezicht op het media-aanbod en de
ontwikkelingen in het dynamische medialandschap van nationale en internationale aanbieders. Op
publieke omroepen (landelijk, regionaal en lokaal), commerciële omroepen en commerciële media
diensten op aanvraag (zoals video-on demand diensten met films en series). Hierbij geldt de naleving
van bepalingen uit de Mediawet als uitgangspunt. Zo hou je onder meer toezicht op de scheiding van
redactie en commercie (reclame- en sponsorregels), bewaakt een gelijk speelveld tussen commerciële
en publieke media-instellingen en draagt bij aan bescherming van minderjarigen.
Je gaat probleemoplossend te werk, onderzoekt wat er aan de hand is, bekijkt alle mogelijkheden en
denkt in oplossingen. De feiten en bevindingen van je onderzoek zet je helder uiteen, en vertaal je
naar een passend toezichtadvies. Je werkt samen binnen het team Programmatoezicht en adviseert je
collega’s, het management en het College. Extern vertegenwoordig je het Commissariaat door de
verschillende stakeholders te informeren over de geldende normen, ze tot naleving te (blijven)
bewegen en de ontwikkelingen in het medialandschap te bespreken.
Als senior adviseur programmatoezicht kun je snel schakelen: uitgebreide onderzoekstrajecten
wisselen zich af met snelle interventies om actuele toezichtvraagstukken op te lossen. Je kiest hierin
steeds voor de meest effectieve aanpak, bijvoorbeeld met een gesprek of juist door in te zetten op
formele maatregelen.
Functie eisen
Je bent een communicatief sterke senior adviseur die scherpe analyses kan geven. Iemand met een
eigen visie op ontwikkelingen in het medialandschap die op basis van relevante kennis en ervaring
een betoog kan houden én goed kan luisteren. Een nieuwsgierig aangelegde collega die gedreven is
om zaken tot de bodem uit te zoeken.
Verder beschik je over:
- WO werk- en denkniveau;
- Een duidelijke en constructieve stijl van communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
- Ervaring met complexe politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen;
- Ervaring als toezichthouder en/of in de mediawereld;
- Minimaal vijf jaar relevante ervaring als toezichthouder en/of in de mediawereld
Ons aanbod
Bij het Commissariaat voor de Media zetten zo’n 50 professionals zich dagelijks in voor onafhankelijk
toezicht op de audiovisuele mediasector. Vanuit een modern kantoorpand gevestigd net naast het
Mediapark in Hilversum, werken de betrokken medewerkers aan boeiende en afwisselende zaken
binnen de dynamische en innovatieve mediawereld.
Het Commissariaat biedt je:
- Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om bij te dragen aan de
ontwikkeling van de afdeling Onderzoek & Toegang. Je werkt samen met enthousiaste en
vakbekwame collega’s. De lijnen binnen het commissariaat zijn kort, waardoor je snel en
effectief kunt werken;

-

Opleidingsmogelijkheden binnen en buiten het Commissariaat;
Een uitstekende werk/privébalans. Flexibel werken behoort tot de mogelijkheden. Een
werkweek van 28, 32 of 36 uur is bespreekbaar;
Een functie die is ingeschaald in schaal 11. De salariëring is afhankelijk van geschiktheid en
ervaring;
Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
Een prettige werkplek in een modern gebouw vlak naast het Mediapark in Hilversum, goed
bereikbaar met het openbaar vervoer en auto.

Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw cv en motivatie naar werken@cvdm.nl, onder vermelding van
‘sollicitatie senior adviseur programmatoezicht’.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Joachim Thissen, projectleider
Programmatoezicht, via 035-7737700/ j.thissen@cvdm.nl.
Voor informatie over sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Madelon Brecheisen,
HR-adviseur, via 035-7737783 / m.brecheisen@cvdm.nl.

