Grafisk stærk redigerende til Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblad går fortsat mod strømmen. Højere oplag, større læsertal og god økonomi. Vi tror, at
klassisk journalistik og seriøsitet er det, der efterspørges hos stadigt flere avislæsere. Vi har løbende
styrket avisen og søger nu en redaktionssekretær med stærkt blik for godt avisdesign.
Vil du være med til at præge et mediehus, der er inde i en rivende udvikling og eksperimenterer på alle
platforme? Vores medarbejdere arbejder på kryds og tværs af print og digitale udgaver, og som redigerende med en central placering i avisens redaktionssekretariat får du et stort medansvar for, at især
avisens printudgave fastholder sin høje kvalitet – og forbedres yderligere, ikke mindst visuelt.
Vores nye redaktionssekretær skal være blandt de dygtigste inden for såvel tekstredigering som layout.
Du har lyst til at tænke nyt, og du har viden og praktisk erfaring, så du kan medvirke til, at avisens
visuelle og layoutmæssige profil løftes. Derfor er det ikke afgørende for os, om din baggrund primært
er grafisk eller journalistisk – bare du lever op til vores forventninger.
Vi lægger vægt på din journalistiske dømmekraft. Ofte vil du selv skulle vurdere en tekst på et presset
tidspunkt. Du har en sikker sprogsans og er suveræn til retskrivning. Du er altid parat til at tage ansvar
og vise selvstændigt initiativ for at højne avisens samlede kvalitet. Samarbejdstonen er positiv og
åben.
Vi arbejder i Saxo med programmerne InDesign, InCopy, Photoshop og Illustrator. Samtidig med at vi
tror på, at papiravisen har en stor fremtid, arbejder vi på fuld kraft med at digitalisere avisen – vores
læsere er nemlig glade for alle platforme. Du skal derfor også kende til eller hurtigt kunne blive hjemmevant på gængse CMS-systemer.
Du kommer til at indgå i redaktionssekretariatets vagtplan med cirka 12 søn- og helligdagsvagter i løbet
af året.
Oplysninger om jobbet hos redaktionschef Jeppe Duvå, tlf. 20 81 60 61, eller designchef Ole Munk, tlf.
40 20 39 10. Tillidsmand er Britta Søndergaard.
Tiltrædelse: 1. september eller når muligt.
Skriftlig ansøgning sendes snarest og senest mandag den 22. juni 2020 klokken 12.00 mærket ”redaktionssekretær” pr. mail til: ansoegning@k.dk Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.
Att.: Ansvarshavende chefredaktør Erik Bjerager.
Du bedes digitalt medsende tre-fire eksempler på sider, du har lavet.
Kristeligt Dagblad er et uafhængigt mediehus, der gennem kvalitetsjournalistik leverer nyheder, baggrund og perspektiv med særligt fokus
på tro, etik og eksistens. Avisen har i en årrække haft stigende oplag og er dermed gået imod tendenserne i branchen. Dagligt læses avisen
af knap 100.000 læsere. Månedligt besøger omkring 700.000 forskellige brugere Kristeligt Dagblads digitale univers, som udover k.dk bl.a.
også omfatter tjenesterne etik.dk, kristendom.dk og religion.dk.

