Søger ny medarbejder

Journalist til kirke og tro

Kristeligt Dagblad søger journalist til avisens kirke og tro-redaktion
Kan du skrive let og fængende om religion?
Og vil du være del af en succes? Så er du
måske den nye journalist, Kristeligt Dagblad
søger til kirke og tro-redaktionen, der har
kontor i både Aarhus og København. Journalistikken om troens verden har været en vigtig del af den fremgang, avisen som et af få
medier i Danmark har haft gennem mange år.
Den journalist, vi søger, skal være med til at
sikre, at Kristeligt Dagblad vedbliver at være
førende inden for religionsdækning. Den rette kandidat har et solidt kendskab til den kirkelige verden og interesserer sig for den, men
er også godt inde i andre samfundsforhold og
centrale værdidebatter.
Du skal:
• Indgå i den dynamik, der findes på en travl
redaktion.
• Producere elementer fra dag til dag.
• Skrive dig på forsiden med vigtige historier.
• Selvstændigt opdyrke originale vinkler
inden for alle journalistiske genrer.
Jobbet:
Fuldtidsstilling, der enten kan besættes på
redaktionen i Aarhus eller i København. Du
indgår i den daglige produktion på avisens
kirkeredaktion, der dækker alle religioner, men først og fremmest kristendom.
Redaktionen består af en redaktør og fem
journalister, der arbejder tæt sammen.

Vi forventer, at du:
• Har erfaring fra mindst én anden journalistisk arbejdsplads.
• Behersker alle journalistiske genrer fra
baggrund til portræt og interview.
• Kan begå dig på alle de platforme, avisen
udkommer på.
• Skriver bredt om det smalle og forstår
kirke og religion som et samfundsanliggende, der er vigtigt også for de mange, der
ikke kommer i kirken, moskéen eller synagogen.
Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest
tirsdag den 25. maj klokken 12.00 og sendes til:
ansoegning@kristeligt-dagblad.dk stilet til
ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør Erik Bjerager. Skriv ”Kirke og tro-journalist” i emnefeltet.
Vedlæg venligst udførligt cv med referencer
og tre gode eksempler på journalistiske artikler.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til redaktionschef Jeppe
Duvå eller kirke og tro-redaktør Anders Ellebæk Madsen.
Tillidsrepræsentant er Britta Søndergaard.
Alle træffes via avisens hovednummer
33 48 05 00.

