Tv-producer på Ekstra Bladet
Vil du være med til at drive, udvikle og udbygge Ekstra Bladets position som Danmarks
førende digitale nyhedsmedie? TV er en afgørende del af det, og vi søger nu en ny
producer.
Du får mulighed for at være med til at forme satsningen på digitalt tv. Den er båret af
nyheder, sport, underholdning og store begivenheder. Du vil få ansvaret for livedækningen og studie-produktioner.
Du får en unik mulighed for at præge fremtiden og et stort selvstændigt ansvar, men det
forventes også, at du aktivt og ambitiøst vil arbejde for at være både størst og bedst.
Din typiske dag vil bestå af løbende lives i vores studier samt planlægning og produktion af
større begivenheder og studie-programmer. Det betyder, at du naturligvis kan trykke på de
rigtige knapper og få det til at se godt ud, men at du også gerne vil påvirke indholdet.
Du er selvfølgelig tabloid i din tankegang og vil gerne Ekstra Bladet, som er danskernes
foretrukne nyhedsmedie. Vi lever i en kommerciel virkelighed, som du også vil omfavne.
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Du skal være komfortabel med at producere live gennem en af vores tricastere med
kort varsel i et hektisk miljø. Du mestrer også de længere produktioner. Du har
viden og interesse for det tekniske setup.
Du vil også indholdet og ikke bare teknikken. Du har ikke noget imod at line en gæst
op og vil gerne påvirke indholdet.
Du er systematisk og kan eksempelvis medvirke til at planlægge og eksekvere
dækningen af større begivenheder som VM, valg og transferdøgn.
Du brænder for digitale medier og vil udvikle nye formater. Samtidig har du styr på,
hvad der foregår andre steder end de traditionelle medier, for eksempel Buzzfeed
og NowThis.
Du er besiddelse af et uhøjtideligt humør, masser af drive og energi samt
diplomatisk sans.

Stillingen er en fast stilling, og yderligere informationer om jobbet kan fås hos tv-chef Lasse
Pedersen på lasse.pedersen@eb.dk.
Tlf. 2235 7715
Ansøgningsfristen er ons. 13.12 kl. 12.

