Reportere til Watch Medier
Bliv en del af det fremadstormende digitale mediehus Watch Medier. Vi søger journalistisk talent og erfarne
kræfter til både faste stillinger og barselsvikariat.
Er du en dygtig journalist med interesse for erhvervsstoffet og ambitioner om at gøre en forskel, så er du måske
en af vores nye reportere. Vi søger såvel nyt talent som mere erfarne kræfter til vores redaktion i København. Der
er tale om både faste stillinger og en stilling som barselsvikar med fokus på den grønne del af erhvervslivet.
Watch Medier er ejet af JP/Politikens Hus. Vi er på få år vokset til en af landets største erhvervsredaktioner – og vi
har mod på mere.
Watch Medier driver i dag 13 digitale erhvervsmedier om de vigtigste brancher i dansk erhvervsliv; MediaWatch,
FinansWatch, MedWatch, ShippingWatch, EnergiWatch, FødevareWatch, EjendomsWatch, ITWatch, AMWatch,
AdvokatWatch, AgriWatch, CleantechWatch og PolicyWatch.
Alle medier er abonnementsfinansierede, og det stiller høje krav til kvalitet og troværdighed kombineret med den
hastighed og produktivitet, som et digitalt nyhedsmedie kræver.
Vi leverer dagligt det hurtige nyhedsoverblik, men vores eksistensberettigelse er evnen til at udvikle og forfølge
selvstændige og unikke vinkler, sætte dagsordenen – og sætte dagsordenen i sin rette sammenhæng.
På Watch Medier indgår du i et lille team på en dedikeret redaktion. I alt er vi cirka 70 redaktionelle medarbejdere
på vores redaktion i Ny Østergade i centrum af København, ligesom vi har redaktioner på Christiansborg, i Aarhus,
Bruxelles og i New York. For nylig har vi også åbnet medier i Frankfurt og Oslo.
Vores journalistiske stab er en dynamisk blanding af ungt talent og erfarne rotter. Fælles for alle er lysten til at
lave erhvervsjournalistik på en ny måde. Vi tror på, at fremtidens erhvervsjournalistik leveres digitalt af
journalister, der ved, hvad de skriver om.
Vi forventer, at du:
• Har erfaring med erhvervsjournalistik
• Kan indgå i fællesskabet og tage ansvar på en lille redaktion
• Kan udvikle og forfølge selvstændige vinkler
• Kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger
• Finder interesse i at dykke ned i og blive ekspert på et nicheområde
• Kan kombinere kvalitet med hastighed
• Kan holde dampen oppe og levere hver eneste dag
• Ikke er bange for at kaste dig ud i noget nyt
Ansøgningen: Gå ind på jppol.dk, find ’karriere’ og ’søg stillingen’, udfyld skemaet og vedhæft din ansøgning, CV
m.m.
Fortæl os, hvorfor Watch Medier skal satse på dig. Hvad er dine kvalifikationer, og hvilke brancher interesserer du
dig for.
Yderligere oplysninger: Søren Springborg, nyhedschef, Watch Medier – ss@watchmedier.dk, tlf. 20 19 41 70.
(Ferie 13.-24. juli)
Ansøgningsfrist: 3. august 2020
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