
Vi søger en nyhedsstærk og velskrivende 
kulturreporter, der kan fastholde og styrke 
avisens fokus på kulturlivets vigtigste institu-
tioner og tendenser. 

Jobbet:
Du skal dække kulturlivet i bred forstand 
og have blik for alle de steder, hvor der 
sker noget nyt - og helst opdage nyhederne 
før alle andre. Som kulturreporter skal du 
følge de samfundsbærende kulturinstitu-
tioner tæt. Kunstakademier, forlag, symfoni-
orkestre og museer er blandt dine naturlige 
fokusområder. 

Du skal både mestre det store tiltrædelses-
interview, tendenshistorien om en markant 
udvikling på bogmarkedet, reportagen fra en 
væsentlig udstillingsåbning – og fi nde den 
stærke nyhed, der sætter dagsordenen for 
andre medier og for avisens læsere, der bor 
i hele landet. 

Rent praktisk skal du med base på Kristeligt 
Dagblads redaktion i enten København eller 
Aarhus og under ledelse af avisens kultur-
redaktør dække nyhedsudviklingen i kulturlivet 
og som noget naturligt skrive til forsiden fl ere 
gange ugentligt. 

For ansøgere til stillingen forventer vi, at du
• er velskrivende og mestrer alle journalisti-

ske genrer.

• har en solid viden om historie og samfunds-
forhold.

• er digitalt stærk og kan udbygge og kombinere 
din skrevne journalistik med de relevante 
digitale værktøjer. 

• kan arbejde både selvstændigt og som en 
del af en redaktion og er initiativrig. 

Vi tilbyder et spændende fuldtidsjob med 
stor fl eksibilitet. Stemningen på avisen er 
afslappet og uhøjtidelig, men tilgangen til 
journalistikken er dybt seriøs. Og så skal du 
kunne fi nde dig til rette i et mediehus, hvor 
tro, etik og eksistens er nøgleord for alt, hvad 
vi laver – uanset jobbeskrivelse.

Ansøgningen
Ansøgningen skal være os i hænde senest 
8. september 2021 klokken 12.00 og sendes til: 
ansoegning@k.dk stilet til ansvarshavende 
chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager. 
Skriv ”Kulturjournalist” i emnefeltet. 
Vedlæg venligst udførligt cv , med referencer og 
tre gode eksempler på journalistiske artikler. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du vel-
kommen til at ringe til redaktionschef Jeppe 
Duvå eller kulturredaktør Michael Bach 
Henriksen. Tillidsrepræsentant er Britta 
Søndergaard. 

Alle træffes på avisens hovednummer 
33480500.
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