MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD SØGER VIKAR:

Velskrivende erhvervsjournalist
med stærke digitale kompetencer
Herning og Ikast-Brande Kommuner er kendt som Danmarks bedste
erhvervskommuner, og på Herning Folkeblad har erhvervsstoffet høj
prioritet.

Du er en omgængelig person, som både kan arbejde selvstændigt og
er holdspiller. Og så er du naturligvis en rar kollega, som spreder god
stemning i mediehuset og har et godt humør.

Vi søger til et fem måneders vikariat en erhvervsjournalist, der i tæt
samarbejde med et dygtigt team af redaktører og journalister formidler
områdets mange gode erhvervshistorier om alt fra ledelse og direktionslokaler til arbejdsliv og produktionshaller samt lokalområdets
videregående uddannelser.

Du skal have kørekort, og egen bil er en fordel.

Erhvervsredaktionen leverer indholdet til erhvervssiderne i den daglige
avis og ugentlige erhvervstillæg, til vores websites herningfolkeblad.dk
og erhvervsnytherning.dk samt til magasinet Vækstjylland, der udkommer i det meste af landet.
Du er velskrivende og kan levere hurtigt, fejlfrit og stilsikkert. Du brænder for at gøre erhvervsstoffet interessant og forståeligt for den brede
skare af Herning Folkeblads læsere - uanset om artiklen handler om
den nyetablerede iværksætter, den talentfulde lærling eller den store
industrivirksomhed.
Du mestrer både den hurtige, skarpe nyhedshistorie og det længere
portræt af en virksomhed eller erhvervsperson.

D E R U D OV E R Ø N S K E R V I O S, AT D U :
nn Er uddannet journalist - gerne med erfaring med erhvervsstoffet
nn Arbejder fint med travlhed og skarpe deadlines
nn Har næse for nyheder og gode erhvervshistorier - og får mange og
skæve ideer
nn Er systematisk, struktureret og god til planlægning
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte erhvervsredaktør
Brian Kjær Andersen på 61 34 60 94 eller chefredaktør Vibeke Larsen
på 20 16 00 68.
Ansøgning og cv mailes til direktionssekretær Tina Nortvig Mortensen
på tnm@herningfolkeblad.dk. Mærket »Erhvervsjournalist«.
Bemærk kort ansøgningsfrist: torsdag 21. juli klokken 12.00.
Forventet vikarperiode: 1. september 2022 - 31. januar 2023.

Vi forventer, at du skriver lige begejstret til alle udgivelser og platforme.
Du har stærke digitale kompetencer og går gerne forrest med at prøve
nye muligheder eller fortælleformer, der løfter dine historier online - og
også giver dem liv på sociale medier. Du kan fotografere, og du kan også
lave video eller podcast, når historien kalder på det.

Mediehusene Midtjylland er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skive. Virksomheden har ca. 200 ansatte. Virksomhedens styrende værdigrundlag bygger på nytænkning, lokalperspektivering, samspil og troværdighed. Disse værdier er rygraden i virksomheden. De enkelte lokale mediehuse består af mennesker, som arbejder for mennesker, og har den lokale borger i fokus. Lokale
nyheder samt inspiration til et bedre liv er ledestjernerne i alt mediearbejdet. Overskuddet fra medievirksomheden udloddes til gode lokale formål inden for kultur, sport, erhverv og uddannelse. Se mere på www.mediehusetherningfolkeblad.dk

