Journalist
TIL BORNHOLMS TIDENDE
Er du en sulten nyhedshund, der tænder på
Bornholm og på lokaljournalistik?
Hvis ja, så er jobbet som webjournalist på Bornholms
Tidende måske noget for dig. Vi søger en journalist til
vores nyhedsmotor, webredaktionen.

Det er Bornholms Tidende, der sætter dagsordenen
nyhedsmæssigt på Bornholm, og din rolle på vores
webredaktion er meget vigtig i bestræbelserne på fortsat
at være det.
Bornholms Tidende er en del af den bornholmske DNA.

Den er vores frontlinje i den hårde konkurrence mod
øens øvrige nyhedsmedier, og redaktionen fodrer vores
papiravis med mange forsider i løbet af et år.

Vi har læsertalsfremgang både på nettet og på papir, og
vi har over de seneste år moderniseret og relanceret
avisen.

Vi elsker at være først, og vi har store ambitioner, ikke
blot om at blive ved med at være det, men også om at
få flere kunder i vores digitale forretning, hvor vi netop
har introduceret et nyt webabonnement.

Der sker meget positivt på Bornholm i disse år – og på
Bornholms Tidende har vi en ambition om at være
avisen, der taler øen op. Ikke ned.

Det kræver, at vi leverer unikt indhold også til vores site,
og det kræver, at vi hele tiden udfordrer os selv og vores
kunder.
Vi forventer
at du ved noget om sociale medier, og hvordan vi
bringer dem i spil, og så forventer vi, at du er hurtig ved
tasterne og har en god fornemmelse for, hvad der virker
på nettet.
Hvis du tilmed ikke er bange for – eller måske oven i
købet har erfaring med – at lave levende billeder og små
video-interviews, så er det helt perfekt, men ikke
afgørende.
Det vigtigste er, at du vil være med til at understøtte og
fortsætte Bornholms Tidendes rolle som øens førende
nyhedsmedie.

Du kender måske Bornholm som en spændende turistø,
men i vore dage er øen meget mere end det.
Et velfungerende erhvervsliv, et enestående foreningsog kulturliv byder Bornholm anno 2018 også på, ligesom
vi har både Michelin-restauranter, et folkemøde og en
enestående natur at prale med.
Og lige midt i bornholmernes hverdag finder du
Bornholms Tidende.
Bornholms Tidende udkommer hele tiden på tidende.dk
og seks dage om ugen på papir, men vi står også bag en
ugeavis og et stort antal magasiner og tillæg.
Vil du vide mere
om jobbet og Bornholms Tidende, er du velkommen til
at kontakte webredaktør Tommy Kaas på 2444 0005
eller redaktionschef Nanna Krogh på
2174 5255.

Det har vi været på papir i 151 år, og det er vi også på
nettet.

Ansøgning:
Vi skal have din ansøgning senest mandag den 15. januar 2018 klokken 12
på mail: ansoger@bornholmstidende.dk
Tiltrædelse: Gerne den 1. marts 2018.
Vi forventer – naturligvis – at vores nye journalist bosætter sig på Bornholm.

