To stærke journalister til Helsingør
Har du lyst til at rykke på hurtige nyheder og selv sætte dagsorden med
egne undersøgende historier. Eller har du flair for at få mennesker til at
fortælle om både glæder, sorger og hverdagsliv. Vi har i begge tilfælde job
til dig
Sjællandske Medier styrker den daglige dækning af Nordsjælland med udgangspunkt i Helsingør, sundbyen med
de berømte historiske rødder omkring
Kronborg og som – efter corona – igen
vil summe af både et rigt kultur- og
handelsliv.
Vi ønsker at være stærkere både på
print i Frederiksborg Amts Avis og digitalt på www.sn.dk.
Vi søger derfor to journalister til vores
redaktion i centrum af Nordsjællands
største by og største kommune med
et opland af mindre byer omkring sig.
På Frederiksborg Amts Avis’ redaktion
arbejder journalisterne både selvstændigt med egne historier og tæt sammen
om at nå i mål hver dag – i avis og på net.
Vi skal have det rette miks af kontante
nyheder og menneskehistorier inden
for de områder, der har betydning for
læserne. Vi lægger desuden vægt på
at trække større perspektiver op med
afsæt i Helsingør.
Du skal kunne se det store perspektiv i
den nære historie, til glæde for læserne
i Helsingør – og så også læsere uden
for kommunegrænsen med interesse
kan læse med. Helsingør skal helt enkelt fylde mere på landkortet, i Frederiksborg Amts Avis og på www.sn.dk.

Redaktionen kommer med de nye ansættelser til at bestå af seks journalister
og en journalistpraktikant. Vi dækker
herfra Helsingør og Fredensborg. Vi bor
centralt i Helsingør og har en munter
og uformel omgangstone – og en seriøs tilgang til journalistik. Vi er kritiske.
Vi er også fair. Du skal kunne vinkle,
så det vækker opsigt, men også så du
kan se dine kilder i øjnene dagen efter.
Vi ønsker, at vores nye journalister er
fortrolige med både at lave videoer og
selv tage billeder foruden at kunne formidle i en let og ligetil skrivestil.
Vi vil gerne imponeres af dine digitale
færdigheder, som du allerede nu er vant
til at bruge i en travl hverdag til glæde
for læserne. Du kan være nyuddannet
eller have flere års erfaring. Det afgørende for os er først og fremmest det
rigtige match, fagligt såvel som socialt.
Yderligere oplysninger om stillingen
kan rettes til chefredaktør Palle Høj
på 4824 4100, til områderedaktør i
Helsingør Dorte Møller Rasmussen
på 4921 3100 og til tillidsrepræsentant
Camilla Bjørkman Aagaard på 4824
4100.
Ansøgningsfrist: Ansøgning sendes til
hr@sn.dk senest fredag den 22. januar
kl. 12.00. Tiltrædelse: Snarest muligt.

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis,
Nordvestnyt og Sjællandske samt 38 ugeavistitler. Selskabet driver sn.dk og en række andre tjenester på nettet,
reklamebureauer, lokalradioer, videoproduktion og rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner
og afdelinger i 34 byer og har godt 500 ansatte medarbejdere fordelt på hele Sjælland.

