Søger ny medarbejder

Podcast-ansvarlig søges
til Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad søger en erfaren og idérig
podcast-ansvarlig til at udvikle og skabe nye
lytteoplevelser inden for avisens niche: tro,
etik og eksistens.
Avisen har tidligere skabt podcasts som ”Mellem Himmel og Ord”, ”Når jeg dør”, ”Det Etiske Kompas” og nyhedspodcasten ”Tro Om”.
Vi leder efter en kollega til at stå i spidsen for
vores kommende satsninger. En lydansvarlig,
der kan bevare overblikket, når avisens to-tre
ugentlige podcasts skal ideudvikles, tilrettelægges, klippes, udgives og markedsføres
på alle relevante platforme til avisens abonnenter.
Du skal:
• Udvikle nye podcastkoncepter med udgangspunkt i avisens stofområder til Kristeligt Dagblads målgruppe
• Tilrettelægge nye afsnit ugentligt og invitere gæster i studiet
• Klippe og redigere lydoptagelser
• Bidrage til hele promoveringsdelen af podcasten lige fra nyhedsbreve og opslag til
sociale medier til annoncetekster og små
avisartikler
• Være tovholder på tværs af flere afdelinger i
huset, både redaktionelle og kommercielle
• Coache et mindre hold studentermedhjælpere

Jobbet:
Jobbet er et etårigt barselsvikariat med start
cirka 1. september. Hverdagen 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 ansvaret for lydområdet er dit, og du skal kunne
tage det ansvar på dig at lægge den rigtige
strategi for avisen. Få overblik over avisens
nyeste podcast på K.dk/podcast
Vi forventer, at du:
• Har erfaring med at producere podcasts eller
radio som f.eks. lyddesigner eller journalist
• Har interesse for og også gerne indgående
viden om emner som tro, etik og eksistens
Ansøgningen:
Send din ansøgning senest 23. juni 2021
klokken 10.00 til Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K, på e-mail:
ansoegning@k.dk mærket ”podcastansvarlig”.
For yderligere spørgsmål kontakt digital redaktionschef Stinne Andreasen på stinne@k.
dk eller 41 74 18 49 eller udviklingsredaktør
Joanna Vallentin på vallentin@k.dk eller
42171799.

