Sjællandske søger redaktør til Slagelse
Sjællandske søger en dedikeret lokalredaktør til redaktionen i Slagelse,
da vores nuværende redaktør pr 1. september er forfremmet til
tværgående nyhedsredaktør.
Slagelse er en pulserende kommune
med knap 80.000 indbyggere og omfatter hele tre købstæder - Slagelse, Korsør og Skælskør.
Politisk er der knald på med masser af
dramatik og gode, spændende historier, som jævnligt også sætter nationale
dagsordener.
Kommunen har et levende kultur- og
handelsliv, mange uddannelser og med
sin lange kyststrækning et særligt forhold til det maritime.
Har du ledelseserfaring, lyst til at involvere dig og ambitioner om at levere
lokaljournalistik i høj kvalitet både digitalt og på print, er stillingen måske
noget for dig?
Du må ikke være bange for selv at få
jord på støvlerne og vind i håret. Ud
over at lede og fordele arbejdet på
redaktionen skal du nemlig også selv
rykke ud, grave historier frem og producere til forskellige platforme. Primært på skrift, men ofte også med et
kamera over skulderen.

Om dig
■ Du brænder for lokaljournalistik
■ D
 u forstår at sætte dagsordner - og

holde fast

■ D
 u har solid journalistisk dømme-

kraft, drive og engagement

■ Du kan se det store i det små
■ D
 u skriver levende og fængende

men kan også redigere, sparre med
andre og give efterkritik

■

Du er politisk interesseret

■ Ledelseserfaring er et must

Om jobbet
■ R
 edaktøren er bindeledet mellem

Sjællandske og Slagelse – og mellem redaktionen og Sjællandske
Mediers redaktionelle ledelse.

■ R
 edaktøren skal være indstillet på

at indgå i tværredaktionelle opgaver og projekter

■ D
 er vil være administrative opgaver

Om Sjællandske
Sjællandske er en del af Sjællandske
Medier, som lige nu opruster på flere
områder og er inde i en sund og god
udvikling. Vi prioriterer et solidt lokalt
rodfæste og arbejder med udgangspunkt heri på at løfte og perspektivere
relevante historier, så de bliver til glæde for læsere og brugere på en større
del af Sjælland.
Det er vigtigt for os at være først med
det aktuelle, supplere med baggrund
og perspektiv og være et forum for
debat.
I Slagelse får du seks erfarne og engagerede journalister til at hjælpe dig
med at løse opgaven. Redaktionen
sidder centralt i byen, dør om dør med
ugeavisredaktion og salgsafdeling.

■ R
 edaktøren forventes at være Sjæl-

landskes ansigt udadtil i Slagelse
og undertiden tage initiativ til debatarrangementer og andre tiltag,
der knytter læserne til Sjællandske.

Evt spørgsmål til stillingen kan rettes til TR Jesper Danscher tlf. 6035
4370, til nuværende Slagelseredaktør
Carsten Lysdal tlf. 2063 2012 eller til
chefredaktørerne Søren Johannesen
tlf. 4098 2281 / Bente Johannessen tlf.
2921 1280.
Ansøgningen sendes til
bente.johannessen@sn.dk
Ansøgningsfrist 12. august. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, så vi
opfordrer til hurtig ansøgning.

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis,
Nordvestnyt og Sjællandske samt 41 ugeavistitler. Selskabet driver sn.dk og en række andre tjenester på nettet,
reklamebureauer, lokalradioer, videoproduktion og rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner
og afdelinger i 38 byer og har godt 600 ansatte medarbejdere fordelt på hele Sjælland.

