Stærke nyhedsjournalister til TV 2/Bornholm
Du er nyhedsjournalist med stort N. Du er eller vil gerne være videojournalist. Du er stærk på
sociale og digitale medier. Og nu vil du gerne bruge din viden på Bornholm!
Hvis du er en ørn til at researche, tilrettelægge og udføre nyhedsstof på sociale medier og
internettet, så skal vi nok lære dig mere om tv-værktøjerne og det nære bornholmske nyhedsstof.
Vi er ambitiøse med hele tiden at bringe nyhedsstoffet et hak videre på alle platforme. Det skal du
kunne bidrage til at udvikle endnu mere. Derfor er stor arbejdsglæde, samarbejdsevner,
teknologisk smidighed og journalistiske dyder en vigtig del af dig.
Du er uddannet journalist og behøver ikke have erfaring fra tv. Du er ambitiøs, kan se det store i
den lille historie og har respekt for det nære. Du er vidende, grundig og præcis, og du tør stille de
kritiske spørgsmål for åben skærm.
Du lander midt i et levende og spændende redaktionelt miljø, hvor hjælpsomhed og variation
kendetegner arbejdsdagen. Det miljø bliver du en naturlig del af med nyhedsvagter på net, some,
mobiljournalistik og tv.
Vi udstyrer dig med teknik, netværk i TV2-systemet, efteruddannelse og stor indflydelse på din
egen dagligdag.
Vil du vide mere?
Ring eller skriv straks til redaktionschef Peter
Funch på 4042 5285 eller pefu@tv2bornholm.dk

Bornholm er…
… et skønt sted at bo - og TV 2/Bornholm er
et skønt sted at arbejde.

Sådan søger du!
Send din ansøgning til direktør Jan Jørgensen på
jajo@tv2bornholm.dk senest tirsdag den 19.
december kl. 12.00.

Har du brug for at se det med egne øjne, før
du beslutter at søge jobbet, så ring til
redaktionschef Peter Funch på 4042 5285 og
aftal et besøg.
Vi søger to fastansatte journalister og et barselvikariat på 9 måneder. Vi holder samtaler løbende
og stillingerne besættes, når de rette personer er fundet.

Lidt om TV 2/Bornholm:









Vi har nyheder på hjemmesiden, Facebook og tv-skilte fra kl. 6.00 hver morgen.
Vi sender nyheder på vores egen kanal og på TV2 fra kl. 12.00 til 22.30.
Vores egen kanal har fokus på programlægning hver aften fra 19.30-22.00.
Vi sender direkte fra events som Folkemødet, kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem, løbet Etape-Bornholm,
lystfiskerkonkurrencen Trolling Master Bornholm, rockfestivallen Wonderfestiwall og meget andet.
Vi har faste programserier om kultur, unge, natur, livsstil, sprog, erhverv, job, musik, politik mm.
Vi er et ungt miljø med mere end 75 fastansatte og dertil en del leverandører og tilknyttede freelancere.
Vi er stolte af mange og loyale brugere og seere til både nyheder, programmer og events.
Vi er meget aktive i samarbejdet med de andre regioner.

Mød os på:
www.tv2bornholm.dk * www.play.tv2bornholm.dk * www.facebook.com/tv2bornholm

