HERNING FOLKEBLAD SØGER:

Lokaljournalist med nyhedsnæse
og blik for gode historier
Til vores mediehus i Ikast-Brande søger Herning Folkeblad en engageret
lokaljournalist, som brænder for at skrive om det lokale og det nære,
der er relevant for borgerne i Ikast-Brande Kommune.
Du har en letflydende pen, kan stille både skarpe og medfølende
spørgsmål, er produktiv og forstår at formidle også svært stof til en
bred målgruppe - og med de virkemidler, der folder emnet bedst ud.
Du tror på konstruktiv og løsningsorienteret journalistisk. Du kan levere
hurtige nyheder, dybe portrætter og levende reportager, og ingen opgave er for lille for dig, hvis den har relevans for vore læsere. Du dækker
byfester og butiksåbninger lige så engageret som byrådsbeslutninger
og borgerprotester.
Du går op i at levere fejlfrit, kvikt og i høj kvalitet. Du er digitalt fremme
i skoene og mestrer online mindst lige så godt som print - også når det
handler om at få historierne i flyvehøjde på sociale medier.
I Mediehuset Ikast-Brande bliver du en del af et dygtigt journalistisk
team med egnsredaktør Camilla Abildgaard Norup og journalisterne
Laila Kempel, Mikkel Korsgaard Christensen og Flemming Thulstrup.
Vi er en redaktion, som tager mediehusets slogan »Lokal med vilje«
meget bogstaveligt. Vi samarbejder om at levere og udvikle gode
produkter, og vi dækker i fællesskab lokalområdet til Herning Folkeblad,
ugeavisen Ikast Avis og vores websites ikast-brandenyt.dk
og herningfolkeblad.dk.
Sammen med gode salgskolleger flytter redaktionen til oktober til
nyistandsatte lokaler på Strøget i Ikast, hvor vores lokalforankring
bliver endnu mere udtalt og synlig.

Du engagerer dig gerne i lokalsamfundet og er god til at opbygge og
vedligeholde dit kildenetværk. Du er udadvendt, nyder kontakten med
kilder og læsere, og du brænder for et konstruktivt, kritisk samspil med
dit lokalområde og egnen - og med kollegerne.
Du kan fotografere - og også lave video eller podcast, når historien
kalder på det. Du indgår i webvagter på hovedredaktionen i Herning.
Du skal have kørekort og egen bil. Desuden skal du bo i eller flytte
til Mediehusene Midtjyllands udgivelsesområde.
V I F O RV E N T E R D E S U D E N , AT D U :
nn Er uddannet journalist - gerne med joberfaring fra en lokalredaktion
nn Mestrer både samarbejde og selvstændighed
nn Har næse for nyheder, blik for gode historier
- og er fyldt med ideer og initiativ
nn Ser store muligheder i samspillet mellem avis, web og SoMe
nn Er systematisk, struktureret og god til planlægning
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte egnsredaktør
Camilla Abildgaard Norup på 24 82 92 82 eller chefredaktør
Vibeke Larsen på 20 16 00 68.
Ansøgning og cv sendes til direktionssekretær Tina Nortvig Mortensen
på tnm@herningfolkeblad.dk. Mærket »Lokaljournalist«.
Bemærk kort ansøgningsfrist: onsdag 20. juli klokken 12.00.
Forventet tiltrædelse: 1. september 2022

Du er en god kollega, der gerne går en ekstra meter for holdet. Du har
et godt humør, er med til at skabe et rart og kreativt, redaktionelt miljø
samt lever rigtigt fint med travlhed og pressede deadlines.

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

