Ny økonomichef til TV 2/Fyn
TV 2/Fyn søger ny økonomichef, som aktivt skal medvirke til, at vi både fortsætter de seneste års
udvikling til regionens førende mediehus og fastholder husets sunde økonomi.
TV 2/Fyn er som public service-station stærkt forankret i den fynske region. Vi har fuld fokus på
nyheder, har store ambitioner og kort til handling. Vores vision er at sætte dagsorden, skabe debat
og være tæt på det fynske folk – og at vores journalistik medvirker til demokratisk oplysning og til
udvikling af livet i den fynske region. Denne indholdsbundlinje går hånd i hånd med den
økonomiske bundlinje.
Dit hovedansvarsområde bliver økonomistyringen, men vi forventer også en interesse og indsigt i
den fortsatte fornyelse af et levende mediehus i tæt samspil med det politiske, erhvervsmæssige
og kulturelle Fyn. Du bliver en del af TV 2/Fyns chefgruppe, refererer direkte til direktøren og
medvirker i bestyrelsesmøder.
TV 2/Fyn refererer som licensfinansieret regionalstation direkte til Kulturministeriet og revideres
af Rigsrevisionen. Det er Folketinget, der definerer de budgetmæssige rammer og overordnede
public service-krav. Disse gives i Medieaftalen, der i løbet af 2018 bliver fornyet. Som økonomichef
bliver du en naturlig del af fornyelsen af TV 2/Fyns overordnede strategi, som vi sætter i gang i
efteråret, når vi kender den endelige Medieaftale.
Del af ambitiøst fællesskab
TV 2/Fyn har i dag cirka 80 fastansatte medarbejdere og 10-15 mere eller mindre fast tilknyttede
freelancere og et samlet budget på knap 70 mio. kr.
Du bliver en del af en ung, dynamisk og levende kultur på kryds og tværs af huset. Det giver samlet
et stærkt fællesskab og holdånd, der er kernen i den ambitiøse forandring, som medarbejderne
har gennemført på TV 2/Fyn de seneste år. Vi arbejder allerede tæt og fortrinligt sammen med de
øvrige TV 2-regioner, TV 2/Nyhederne og med en lang række partnere i det offentlige, private og
kulturelle liv på Fyn. Vi forventer derfor, at du selv bor i den fynske region.
På tv2fyn.dk/ledigejob kan du se en mere detaljeret arbejdsbeskrivelse for økonomichefen og de
konkrete ansvarsområder i den daglige drift.
Direktør Esben Seerup (mobil: 24 79 50 90) uddyber gerne, inden du sender din ansøgning til
chefsekretær Randi Dehlbæk på rade@tv2fyn.dk.
Sidste frist er mandag dag den 22. januar. Vi holder 1. runde-jobsamtaler tirsdag den 23.-onsdag
den 24. januar og 2.-runde-samtaler mandag den 29. januar.
Ansættelsesstart er senest 1. juni 2018.

