
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de RTL Nieuwsorganisatie zijn we op zoek naar een: 

Webmaster / Drupal specialist 

Afdelingsprofiel 

Als Webmaster/ Drupal specialist lever je (grotendeels vanaf de redactievloer) een bijdrage aan het beheer en de 
technische doorontwikkeling van alle digitale producten van de RTL Nieuwsorganisatie. Je coördineert de oplossing van 
bugs, voert functionele tests uit en levert nieuwe functionaliteiten op voor websites en apps. Je rapporteert aan de 
Technisch Projectleider Digitaal die verantwoordelijk is voor de coördinatie van technische projecten, ontwikkeling en 
beheer van alle digitale producten van de RTL Nieuwsorganisatie. 
 

Taken 

• Eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers (Online redactie RTL Nieuws, RTLZ, EditieNL en                     

RTL Boulevard en Marketing / Salesafdelingen) voor bugs, technische vraagstukken en kleine wijzigingen 

in de websites, Drupal CMS en apps voor diverse platformen. 

• Zelfstandig oplossen van bugs of doorvertaling hiervan naar concrete meldingen / opdrachten voor 

technische leveranciers (in- en extern). 

• Bewaken van voortgang bij het oplossen van bugs, testen van opgeleverd resultaat en/of nieuwe 

functionaliteit.  

• Terugkoppeling naar en instructie van eindgebruikers. 

• Beheren en optimaliseren van gebruikersvraagstukken in Drupal CMS. 

• In opdracht van Technisch Projectleider ontwikkelen van nieuwe modules en aanpassingen in bestaande 

functionaliteiten.  

• Participeren in teamverband met externe partijen bij het opleveren van nieuwe functionaliteiten. 

• Je assisteert de redactie bij het opbouwen en op peil houden van alle technische kennis die nodig is om 

24/7 het laatste nieuws op efficiënte wijze te brengen aan het publiek van de website en gebruikers van 

de apps. 

• Proactief en op verzoek van eindgebruikers voorstellen en uitwerken van verbeteringen. 
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Profiel 

Grondige technische kennis en meerjarige werkervaring op het gebied van: 

• Front-end development: HTML 5, CSS en Javascript 

• Back-end development: PHP, MySql, Git, JSON, Object Oriented Programming 

• Drupal CMS: beheer en ontwikkeling modules 

 

Kennis en ervaring met volgende technieken is een pré: 

• SASS 

• XSL, SVG en andere XML gerelateerde toepassingen 

• Online video (Silverlight, JW Player) 

 

Ervaring met: 

• Technische ondersteuning van eindgebruikers in een complexe dynamische omgeving 

• Ontwikkelen van websites in teamverband, bij voorkeur volgens Agile/ Scrum methodiek 

• Aansturen van externe ontwikkelpartijen 

• Beheer van één of meer (high traffic) websites, bij voorkeur in de wereld van Media/ Entertainment 

 

Eigenschappen: 

• Analytisch, stressbestendig, hulpvaardig, communicatief, aantoonbare affiniteit en bekendheid met 

(multimediale) nieuwsconsumptie en nieuwsvoorziening in het algemeen  

 

 

Interesse? 
 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met:  

Koen van Gestel, Technisch Projectleider Digitaal, 06 - 29 53 77 28. 

 

Via www.werkenbijrtl.nl kun je na het aanklikken van de vacature online solliciteren. 

 

 

 

 


