MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD SØGER:

Erhvervsjournalist
- som både brænder for de hårde erhvervsnyheder og de gode portrætter
Herning og Ikast-Brande kommuner er kendt som Danmarks
bedste erhvervskommuner, og erhvervsstoffet er højt prioriteret på Herning Folkeblad.
Vi søger en erhvervsjournalist, der er klar til at formidle de
mange gode historier om alt fra ledelse til arbejdsliv. Det vil
ske i et tæt samspil med den øvrige redaktion, som består af
en erhvervsredaktør og en journalistpraktikant.
Du er en omgængelig person, som kan arbejde selvstændigt,
men også har blik for det gode samarbejde med kollegerne.
Du har en naturlig interesse i at skrive om både den nyetablerede iværksætter og den store industrivirksomhed.
Du brænder for at gøre erhvervsstoffet interessant og forståeligt for den brede skare af Herning Folkeblads læsere.
Du mestrer både den hurtige nyhedshistorie og portræthistorien, hvor det er en erhvervsleder, en virksomhed eller en
medarbejder, som er i fokus. Du har naturligt en interesse i
at være med til udvikle, hvordan erhvervsstoffet præsenteres
på en indbydende, kreativ, oplysende og overraskende måde.
På erhvervsredaktionen vil du få en alsidig dagligdag, hvor
du både skriver til den daglige avis, til Herning Folkeblads
ugentlige erhvervstillæg og til magasinet Vækstjylland. Hertil
kommer den løbende formidling af stoffet online med både
artikler og video. Du vil i stor stil komme ud af huset til reportager og interviews, og stofområdet favner mange forskellige
brancher samt lokalområdets videregående uddannelser.

kalområdet, så du er med til at spotte de både positive og konfliktfyldte historier, som ikke automatisk havner i mailboksen.
Derudover ønsker vi os, at du
er uddannet journalist - gerne med erfaring med
erhvervsstoffet
kan fotografere samt optage og redigere video
har næse for nyheder og gode erhvervshistorier og
får skæve ideer
mestrer både print- og online-medier
er systematisk, struktureret og god til planlægning
Du skal have kørekort, og egen bil er en fordel. Desuden skal
du bo i Herning Folkeblads udgivelsesområde.
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte
erhvervsredaktør Brian Kjær Andersen på 61 34 60 94
Ansøgning og cv mailes til
chefsekretær Tina Nortvig Mortensen
på tnm@herningfolkeblad.dk.
Mærket »Erhvervsjournalist«.
Ansøgningsfrist: 12. december 2018.
Tiltrædelse: 1. februar 2019

Du spreder godt humør i mediehuset og arbejder fint med
travlhed og skarpe deadlines. Du er klar til at udfordre kilderne med de relevante kritiske spørgsmål, men gør det professionelt og respektfuldt, så vi også kan vende tilbage.
Du er klar på at skabe et lokalt netværk og engagere dig i lo-

Mediehuset Herning Folkeblad er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande og Silkeborg. Virksomheden har ca. 170 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.

