Søger ny medarbejder

SEO-ansvarlig søges

til Kristeligt Dagblads digitale redaktion
Kan du besvare livets store spørgsmål? Hvad
siger de store religioner om kærlighed? Hvem
er de største danske filosoffer? Og hvad er
de vigtigste etiske dilemmaer i debatten om
abort, kunstig befrugtning og aktiv dødshjælp?
Når en dansker googler den slags store
spørgsmål, vil Kristeligt Dagblad i endnu højere grad end i dag være det medie, der giver
svaret.
Du skal:
• Optimere og rydde op i eksisterende artikler via systematisk talanalyse og journalistisk formidling.
• Skrive nye artikler ud fra de spørgsmål,
danskerne søger efter svar på inden for
Kristeligt Dagblads fokusområder: tro, etik
og eksistens.
Jobbet:
Stillingen er nyoprettet og går på tværs af
Kristeligt Dagblads hovedside kristeligt-dagblad.dk og avisens vidensportaler religion.dk,
kristendom.dk og etik.dk, som især bruges
flittigt i folkeskolen og på landets gymnasier.
På alle sider gør vi en dyd ud af at bidrage
til folkeoplysningen ved lødigt, sagligt og visuelt indbydende at forklare livets store religiøse og etiske spørgsmål på en måde, så
både skoleeleven og den alment interesserede dansker kan være med.

Din hverdag vil være forankret på avisens digitale redaktion, som er kendt i branchen for
nyskabende og prisvindende digitalt indhold.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen på en redaktion, hvor stemningen er afslappet, men
ambitionerne høje. Der er masser af kolleger
at sparre med, men SEO-opgaven er din, og
du skal kunne tage det ansvar på dig at lægge
den rigtige SEO-strategi for avisen.
Vi forventer, at du:
• Har erfaring med, hvordan man rent teknisk og systematisk arbejder med søgemaskineoptimering (SEO) herunder med
Google Search Console og Google Analytics
og værktøjer som eksempelvis Answer the
public.
• Har interesse for og viden om emner som
religion, etik, filosofi og historie.
Ansøgningen:
Send din ansøgning senest 14. juni 2021 til
Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161
København K, på e-mail: ansoegning@k.dk
mærket ”SEO-ansvarlig”.
For yderligere spørgsmål kontakt digital redaktionschef Stinne Andreasen på stinne@k.
dk eller 41 74 18 49 eller digital redaktør Amalie Pil Sørensen på Amalie.Pil@k.dk eller tlf.
26 79 78 94

