Journalist og redaktør til Jordemoderforeningen
Vores mangeårige redaktør for Tidsskrift for Jordemødre skal have en ny rolle i organisationen.
Derfor søger vi en journalist og redaktør for Tidsskrift for Jordemødre.
Vores nye redaktør skal sikre den løbende produktion af tidsskriftet, udvikle og skabe sammenhæng
på tværs af print og online samt bidrage til synlighed og dialog med vores medlemmer på alle
platforme.
Lige nu er bladet vores vigtigste kanal, sammen med nyhedsbrev og Facebook. En ny undersøgelse af
medlemmernes brug af vores medier og deres ønsker for kommunikation fra og med os skal være
udgangspunkt for en ny mediestrategi.
Vi er allerede i gang med at sikre en tættere integration og flow af indhold mellem de forskellige
kanaler, samt en gradvis tilpasning til nye digitale platforme, så vi hele tiden opleves som relevante
og nærværende for vores medlemmer. Vores medlemmer efterspørger mere indhold om ny
forskning og faglige emner, så det står også på ønskesedlen.
Dine opgaver
• Du bliver redaktør på Tidsskrift for Jordemødre, der pt. udkommer otte gange om året,
herunder sparring på vinkler og kilder med eksterne skribenter, redigering af indhold, dialog
med eksterne leverandører og ansvar for grafik og fotos. Du er også selv leverandør af
indhold.
• Du skal herudover levere indhold til nyhedsbreve, sociale medier og øvrige medlemsrettede
kanaler og bidrage til øvrige kommunikation til medlemmer, som fx breve og
informationsmateriale.
• Du får også rig mulighed for at påvirke den politiske kommunikation til omverdenen i form af
debatindlæg, kampagner mm, da vi er et lille sekretariatet med tæt samarbejde og dialog.
Din profil
Vi forventer, at du er uddannet journalist eller har konkret erfaring med magasinjournalistik og
redaktionel ledelse. Du skal have lyst til at dykke ned i jordemoderfagets mange facetter og brænder
for medlemskommunikation i en politisk ledet organisation, hvor den gode historie og det strategiske
mål går hånd i hånd. Erfaring med sundhedsområdet er et plus men intet krav.
Derover forventer vi, at du:
• Er en dygtig projektleder, der kan planlægge, prioritere og sikre at vi når deadlines.
• Er en engageret skribent, der både kan skrive i dybden og i bredden.
• Er god til feedback og sparring og kan holde snor i eksterne samarbejdspartnere.
• Kan tænke på tværs af kanaler og versionere, så indhold kommer i spil på flere kanaler og
medlemmerne oplever en sammenhængende kommunikation.
• Kan se og vinkle en historie, så den både taler til medlemmerne og understøtter de faglige og
politiske interesser.
• Er idérig, tænker i visuelle og digitale virkemidler og har mod på at udvikle vores journalistik
og kommunikation på alle platforme.
Vi tilbyder
• Spændende opgaver, med stor mulighed for at sætte dit eget præg

•
•

Gode kolleger i en ambitiøs og uformel atmosfære
Gode løn- og ansættelsesvilkår

Om os
Jordemoderforeningen er fag- og professionsforening for jordemødre, ledere og jordemoderstuderende. Vi har knap 3.000 medlemmer, som vi hver dag gør vores yderste for at rådgive,
servicere og sikre gode vilkår for. Det gør vi blandt andet ved at værne om jordemødres selvstændige
virksomhedsområde og ved at deltage i den sundhedsfaglige debat. Vi arbejder for en tydelig
lønpolitik og en anerkendelse af det ansvar, som jordemødrene står med hver eneste dag.
Frist og dato for samtaler
Vi ønsker stillingen besat den 1. oktober eller tidligere. Send din ansøgning og CV via mail til
Jordemoderforeningen på job@jordemoderforeningen.dk, mrk. ’Journalist og redaktør til
Jordemoderforeningen’. Ansøgningsfristen er søndag den 8. august kl. 20. Vi holder 1. samtale i uge
33 og 2. samtale i uge 34. Imellem de to samtaler skal du forvente at skulle løse en case.
Du kan høre mere om stillingen eller om Jordemoderforeningen ved at kontakte direktør Iben
Konradi Nielsen på 28 73 42 66 eller redaktør Anne-Marie Kjeldset på 21 76 64 04.

