Søger ny medarbejder

Journalist til debat og perspektiv
Til Kristeligt Dagblad

Vi søger en vidende og velskrivende journalist, der kan fastholde og styrke avisens fokus
på dagsordensættende debat- og perspektivjournalistik.
Jobbet:
Som journalist til debat og perspektiv bliver
du hovedansvarlig for at levere stærke, gennemarbejdede artikler til avisens to ugentlige perspektiv-sider.
Perspektiv er Kristeligt Dagblads nye stofområde, som skal bidrage til, at vi hver uge
laver de væsentligste historier om den aktuelle
værdidebat.
Du skal både mestre det indsigtsfulde interview og den perspektivrige feature, som
sætter tidsånden i perspektiv.
Som journalist til debat og perspektiv bliver du
en del af avisens debatredaktion, hvor du efter
behov bidrager til de mange forskelligartede
opgaver på en lille redaktion, herunder lejlighedsvist som jourhavende og redigerende.
Vi forventer, at
• du har fornemmelse for, hvad der rører sig
i alle typer af værdidebat
• du har stor idé- og initiativrigdom
• du følger intenst med i samfundsdebatten
både i trykte og digitale medier
• du har dokumenteret journalistisk erfaring

• du er selvkørende og i stand til at arbejde
effektivt – både med det højpandede og
det lavpraktiske
• du har erfaring med redigering af tekster,
korrekt sprog og journalistisk tæft
Vi tilbyder et spændende fuldtidsjob med
stor fleksibilitet. Stemningen på avisen er
afslappet og uhøjtidelig, men tilgangen til
journalistikken er dybt seriøs. Og så skal du
kunne finde 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
5. oktober 2021 klokken 12.00 og sendes til:
ansoegning@k.dk stilet til ansvarshavende
chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager.
Skriv ”Debat- og perspektivjournalist” i emnefeltet.
Vedlæg venligst udførligt cv, med referencer og
tre gode eksempler på journalistiske artikler.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til redaktionschef Jeppe
Duvå eller debat- og perspektivredaktør Johannes Henriksen. Tillidsrepræsentant er
Britta Søndergaard.
Alle træffes på avisens hovednummer
33480500.

