
Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske 
samt 42 ugeaviser. Selskabet driver sn.dk og en række andre tjenester på nettet, reklamebureauer, lokalradioer, videoproduktion og rotations-
trykkerier. Samlet kommer over 1 million borgere på Sjælland hver uge i berøring med Sjællandske Mediers udgivelser. 

Sjællandske Medier søger redaktør til Taastrup

DAGBLADET Roskilde og Lokalavisen Taastrup søger 
en dedikeret redaktør til den fælles redaktion i Høje 
Taastrup, hvor produktion til nyhedssite, dagblad og 
ugeavis går hånd i hånd.

Har du lyst til at involvere dig og ambitioner om at 
levere lokaljournalistik i topklasse både digitalt og på 
print til flere forskellige udgivelser, er stillingen måske 
noget for dig.

Høje Taastrup er en dynamisk kommune præget af 
initiativ og virkelyst. Her er et frodigt erhvervsliv, der 
rummer såvel nogle af landets største virksomheder 
som en underskov af mindre firmaer, iværksættere og 
landbrug. Dertil flere store offentlige virksomheder.

Måske du forbinder Høje Taastrup med udsatte bo-
ligområder. Lige nu arbejdes der på at forvandle dem 
til attraktive steder at bo. Sideløbende har kommu-
nen gang i udviklingen af to helt nye bydele og planer 
for etablering af et regionalt fritidsområde. Alt dette 
som supplement til store villakvarterer, tætte bolig-
områder og små landsbyer.

Høje Taastrup er en alsidig og mangfoldig kommune, 
hvor også kultur- og foreningslivet stortrives, ligesom 
detailhandlen gør det på såvel forretningsstrøg som 
i storcentre.

Her er med andre ord rigeligt at tage fat på for redak-
tionen, som foruden redaktøren består af tre journali-
ster. Sammen leverer I nyheder og baggrund til sn.dk/
taastrup, til DAGBLADET og ugeavisen. Og så er der 
også lige Hedeposten, som er en gratis, højt værdsat, 
ultralokal månedsavis, der udkommer i Hedehusene. 

Vi kan garantere, at det bliver travlt – men også sjovt! 
Ud over at lede og fordele arbejdet på redaktionen, 
skal du nemlig også selv rykke ud, grave historier 
frem og producere til de forskellige platforme. Pri-
mært på skrift, men ofte også med et kamera over 
skulderen. 

Høje-Taastrup-redaktionen er placeret centralt i 
Taastrup tæt ved populært forretningsstrøg og Ta-
astrup Station. Lokalerne deles med salgsafdelingen 
og to grafikere. 

Om Sjællandske Medier

DAGBLADET Roskilde, Lokalavisen Taastrup og 
Hedeposten er en del af Sjællandske Medier, som 

er inde i en sund udvikling og lige nu opruster både 
digitalt og på print over hele Sjælland. Vi prioriterer 
et solidt lokalt rodfæste, samtidig med at vi gerne vil 
løfte og perspektivere relevante historier, så de bli-
ver til glæde for læsere og brugere på store dele af 
Sjælland.

Det er vigtigt for os at være først med det aktuelle, 
supplere med baggrund og perspektiv samt være et 
forum for debat.
 

Om dig

■   Du er en nyhedshund, der brænder for lokaljour-
nalistik - og ikke mindst for lokalpolitik

■    Du forstår at sætte dagsordner - og holde fast

■   Du har solid journalistisk dømmekraft, drive og 
engagement

■   Du kan se det store i det små

■   Du skriver levende og fængende, men kan også 
lide at redigere, sparre med andre og give efter-
kritik

 

Om jobbet

■   Redaktøren er bindeled mellem Høje-Taastrup-re-
daktionen og Sjællandske Mediers redaktionelle 
ledelse

■   Redaktøren skal være indstillet på at indgå i tvær-
redaktionelle opgaver og projekter

■  Der vil være administrative opgaver

■   Redaktøren forventes at være DAGBLADETs og 
Lokalavisen Taastrups ansigt udadtil i Høje-Ta-
astrup og undertiden tage initiativ til debatarran-
gementer og andre tiltag, der binder læserne til de 
lokale udgivelser.

Evt. spørgsmål til stillingen kan rettes til TR Kasper 
Ellesøe tlf. 2619 9975 og til chefredaktørerne Søren 
Johannesen tlf. 4098 2281 / Bente Johannessen tlf. 
2921 1280. Ansøgningen sendes til HR@sn.dk

Ansøgningsfrist 5. september 2021. Da stillingen 
ønskes besat snarest muligt, vil ansøgningerne blive 
behandlet løbende. Vi opfordrer derfor til hurtig an-
søgning.


