Børsen søger samfundsjournalist
Dagbladet Børsen søger en erfaren journalist med bred indsigt i samfundsforhold,
politik, erhvervsliv og økonomi. Du vil få som opgave at skrive velresearchede og
dybdegående nyhedshistorier om dagsordener på indlandsområdet, som er afgørende
for beslutningstagere i erhvervslivet at kende og forstå. Det kan f.eks. være historier
om hvornår Corona-vaccinationerne må forventes at kunne bidrage til en genåbning af
detailhandlen. Eller historier om, hvordan forandringer i unges uddannelsesmønstre
konkret ændrer kravene til virksomhedernes rekrutteringsindsats.
Som samfundsjournalist på Børsen vil du skulle dække et bredt spektrum af væsentlige
nyheder og tendenser inden for indlandsstoffet og forstå at kommunikere relevansen
af disse til vores mange indsigtsfulde læsere i dansk erhvervsliv. Dit stofområde er
bredt, men omvendt forventes du ikke at udkomme dagligt, men vil få ordentlig tid til
at sikre et højt niveau og kvalitet i de enkelte artikler.
For at kunne udfylde rollen tænker vi, at du er en erfaren journalist med betydelig og
bred indsigt på samfundsområdet og inden for Børsens kerneområder: erhvervsliv,
politik og økonomi. Kompetencer inden for digital formidling er et klart plus.
Børsen er Danmarks mest troværdige avis og det skal vi vedblive med at være. Derfor
stiller vi høje krav til faglig indsigt og ordentlighed i vores journalistik. Vi søger en
journalist, der kan være med til at fastholde og forbedre kvaliteten og vil sætte en ære i
at bidrage til ansvarlighed og omtanke blandt medierne.
Børsen har redaktioner i København og Aarhus. Du vil blive tilknyttet redaktionen i
København, der består af knap 100 journalister, redigerende, grafikere, fotografer mv.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og ikke mindst et spændende og fagligt ambitiøst
arbejdsmiljø, hvor vi i fællesskab dagligt arbejder for at fastholde og videreudvikle
vores journalistiske standarder. Og også at have det sjovt sammen.
Ansøgningsfrist: fredag den 26. februar kl. 12.00. Ansøgningen sendes til politisk
redaktør Peter Søndergaard på peso@borsen.dk. Alle henvendelser behandles
fortroligt.
Vedlæg CV og eventuelt eksempler på din journalistik.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Peter Søndergaard på peso@borsen.dk
eller telefon +45 72425022 eller nyhedsdirektør Nikolaj Sommer på niso@borsen.dk.

