
Projektleder med forretningsmæssig 
indsigt og digitale kompetencer
Til dig som drømmer om at arbejde med nye teknologier som f.eks. kun-
stig intelligens, personalisering og digital produktudvikling. Til tæt sam-
arbejde med journalister, marketingsfolk og udviklere søger vi en dygtig 
projektleder, der kan følge vores igangværende projekter til dørs samt 
opstarte og færdiggøre nye projekter.  
  
BAG G R U N D :
Vi er langt i Mediehuset med vores digitale udvikling, og har førertrøjen 
på i en branche under hastig forvandling.
Vi har de seneste år øget indsatsen indenfor personalisering, marketing 
automation og operationel anvendelse af data, så nu er vi klar til at tage 
det videre til næste digitale niveau med flere digitale og brugerfokuse-
rede projekter. 

H V E M  E R D U:
 Du har en relevant uddannelse indenfor IT, organisation eller projekt-

 ledelse; eller alternativt erfaring med projektledelse af IT projekter.
 Du har kommunikative evner og formår at formidle det komplekse på

 en forståelig måde.
 Du er analytisk i din tilgang, kan arbejde struktureret, detaljeoriente-

 ret og selvstændigt med dine opgaver.
 Du forstår dig på kunderejser, og formår at omsætte bruger- behov og

  ønsker til systemkrav.
 Du er struktureret og formår at holde flere bolde i luften på samme tid.

A N SVA R S O M RÅ D E R:
 Ledelse af digitale udviklingsprojekter relateret til såvel arbejdsgange

 som kunderejse.
 Omsætte forretningens behov til konkrete og værdifulde løsninger,

 der giver værdi for vores kunder.

 Facilitering af interne workshops til eksempelvis kortlægning af
 arbejdsgange.

 Sparring med kolleger/brugere om muligheder for forretnings-
 udvikling.

 Udarbejdelse af anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. projekter til 
 direktionen. 

Til hverdag arbejder du tæt sammen med kolleger i udviklings- og mar-
ketingafdelingen i forhold til kampagner og nye digitale tiltag, ligesom 
du vil komme meget rundt i Mediehuset qua din projektlederrolle.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Digi-
tal Marketing Direktør Sune Jakobsen på mobil 3114 2622. 

ANSØGN I NG:
Ansøgning og CV mailes til direktionssekretær
Tina Nortvig Mortensen på tnm@mediehusenemidtjylland.dk

Der afholdes løbende samtaler.

Ansøgningerne vil blive vurderet løbende og behandlet fortroligt.

Tiltrædelse snarest. 

M E D I E H U S E N E  M I D TJ Y L L A N D  S Ø G E R :

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 værdig-
rundlag 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 


