MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD SØGER:

Videbæk-redaktør

- som brænder for lokaljournalistikken
og lokalområdet
Er du »Lokal med vilje« helt inde i din journalistiske rygrad og helt ud
gennem din velskrivende pen? Brænder du for lokaljournalistikken og for
at favne lokale borgeres interesserer og den lokale udvikling - både med
din journalistik og dit engagement?
Mediehuset Herning Folkeblad søger en som dig. En hårdtarbejdende og markant Videbæk-redaktør med en enorm
appetit på enhver journalistisk genre. Som dækker driftige
Videbæk og omegn til de daglige sider i Herning Folkeblad,
ugeavisen Videbæk Spjald Avis og vores online-platforme - med
redaktionel sparring og backup fra hovedredaktionen i Herning
og i godt samspil med egnsredaktionen i Vildbjerg.
Du får arbejdsplads på vores redaktion i Bredgade i Videbæk,
hvor vores sælger i Videbæk-området også boltrer sig to-tre
dage om ugen. Jeres parløb er til stor gevinst for både lokalområdet, vores produkter og mediehuset.
Du er en selvstændig og selvkørende redaktør, der engagerer
dig i lokalsamfundet og er god til at opbygge og vedligeholde
dit kildenetværk.
Du er udadvendt, kan tale med alle slags mennesker, nyder
kontakten med kilder og læsere, og du repræsenterer gerne
mediehuset i eksterne sammenhænge.
Du kan stå fast, når det stormer, men også bøje af for vinden,
når det er nødvendigt.
Du er en dygtig allround-journalist og en god formidler, som
sætter en ære i at levere fejlfri kvalitetsjournalistik, mens

du samtidig holder styr på snitfladerne mellem dagblad og
ugeavis.
Du mestrer online lige så godt som print, er digital nysgerrig
på nye måder at berige indholdet på, du kan fotografere og
lave video-indslag samt benytte SoMe til at promovere vores
indhold og brande vores medier.
Du er en god kollega, der gerne går en ekstra meter for holdet,
men også fungerer godt i dit eget selskab. Du har et godt
humør og lever fint med travlhed, lange arbejdsdage og skæve
arbejdstider - herunder aften- og weekendopgaver.
DERUDOVER ØNSKER VI OS, AT DU:
Er uddannet journalist - gerne med erfaring fra en
lokalredaktion
Har næse for nyheder og gode lokalhistorier - og får
skæve ideer
Har erfaring fra både avis og net - og ser store
muligheder i samspillet
Kan balancere det redaktionelle med det kommercielle
og forstår vigtigheden af både dagblad og ugeavis
Har teknisk flair og forståelse
Er systematisk, struktureret og god til planlægning

Du skal have kørekort og egen bil. Desuden skal du bo i eller
flytte til Videbæk-området.
Du refererer til chefredaktionen, er en del af mediehusets
redaktionelle ledelse og arbejder tæt sammen med de øvrige
redaktører og afdelinger.
Har du spørgsmål om jobbet, kan du kontakte chefredaktør
Vibeke Larsen på 20 16 00 68.
ANSØGNING:
Ansøgning og cv mailes til chefsekretær
Tina Nortvig Mortensen på tnm@mediehusenemidtjylland.dk.
Mærket »Videbæk-redaktør«.
Ansøgningsfrist: mandag 15. marts.
Tiltrædelse: 1. maj.

Mediehusene Midtjylland er en selvstændig fondsejet medievirksomhed i Midtvestjylland, som primært dækker kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skive. Virksomheden har ca. 200 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.

