M E D I E H U S E T M I DTJ Y L L A N D S AV I S S Ø G E R :

Egnsredaktør i Ry
til at videreudvikle journalistikken i et af Østjyllands mest attraktive områder
Som egnsredaktør får du base i Ry og står i spidsen for vores
egnsredaktion med i alt tre journalister og en medierådgiver.
Egnsredaktionen dækker med Ry som omdrejningspunkt den
nordlige del af Skanderborg Kommune samt dele af Favrskov
Kommune med Hammel som centrum – tilsammen kerneområdet i den mest eftertragtede del af det hastigt voksende østjyske bybånd fra Trekantområdet i syd til Randers i nord.

Bruger SoMe relevant og erfarent
Bliver en aktiv personlighed i det område, du dækker
Bidrager i et moderne mediehus, der har bid
i sit lokalområde
Har glimt i øjet og understøtter et sted med et trygt
og kreativt miljø
Du skal have kørekort, og egen bil er en nødvendighed. Desuden
skal du bo i Midtjyllands Avis’ udgivelsesområde.

Redaktionen står for de daglige oplandssider i Midtjyllands
Avis, for vores nyhedssite mja.dk og for diverse tillæg og magasiner hen over året. Desuden er du ansvarlig for Ry Ugeavis.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte
chefredaktør Hans Krabbe på mobil 24 22 16 26.

Som egnsredaktør har du ansvar for medarbejdere, planlægning og prioritering af vores lokaljournalistik på diverse skrevne og digitale platforme.

Ansøgning og cv sendes til
chefsekretær Tina Nortvig Mortensen
på tnm@mja.dk.
Mærket »Egnsredaktør«.

Du refererer til chefredaktionen, du er en del af mediehusets
redaktionelle ledelse og arbejder tæt sammen med de øvrige
redaktører og afdelinger.

Ansøgningsfrist: 20. maj 2019.
Tiltrædelse: 1. august 2019 – eller efter aftale.

Vi forventer, at du:
Er en velskrivende all-rounder med kant
Er en stærk publicist med kommerciel flair
Boltrer dig lige veloplagt på print som på web
Tager billeder og producerer video
Mediehuset Midtjyllands Avis er et selvstændigt aktieselskab under den fondsejede medievirksomhed Mediehusene Midtjylland, der også tæller Mediehuset Herning Folkeblad. 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.

