Ny producer på TV 2/Fyn
TV 2/Fyn søger ny producer, der kan medvirke til at styrke vores nuværende rolle som regionens førende
mediehus yderligere. Derfor søger vi en aktiv og udadvendt producer med lyst, kreativ energi til at
udkomme med flot visuelt nyhedsindhold på både tv og digitale platforme.
Som producer på TV 2/Fyn bliver du en del af et mediehus i rivende udvikling, hvor du skal tænke
platformsspecifikt, da vi lige så gerne udkommer på digitale medier som i traditionelt fjernsyn. Din opgave
bliver derfor at forberede og afvikle de daglige nyheder på TV 2-fladen og på vores egen Nyhedskanal. Det
sker i tæt samarbejde med et team af redaktører, værter, grafikere og fotografer, hvor du også tager ansvar
for sendinger og indhold som eksempelvis Facebook Live på vores sociale og digitale platforme.
Som producer er du med til at skabe vores udsendelser fra start til slut. Du har det visuelle og
produktionelle ansvar på dagen. Dit ansvar er at fastholde vores høje niveau, standarder og koncepter både afviklingsmæssigt og designmæssigt. I det daglige nyhedsarbejde refererer du til dagens redaktør og
overordnet refererer du til teknik- og produktionschefen. TV 2/Fyn sender alle årets dage, så du skal være
indstillet på skæve arbejdstider og weekendarbejde.
Vores forventninger til dig
Vores ambition er altid at lave Danmarks bedste regionale nyhedsformidling. Du skal derfor elske at lave
live, både i fjernsynet og på de øvrige platforme og tidspunkter, hvor TV 2/Fyns brugere befinder sig.
Vi forventer derfor, at du:






Har erfaring med automatiseret tv-afvikling, gerne med Mosart (ellers lærer vi dig det).
Er digitalt bevidst, har viden om digitale platforme og elsker alt det ”nye”.
Er et nyhedsmenneske og har erfaring fra andre nyhedsmedier, måske endda som journalist?
Er udadvendt, glad for at tage lederrollen og ikke bange for at tage beslutninger, når der er travlt.
Er god til at samarbejde med forskellige faggrupper og med til at sprede godt humør.

Du skal have en god teknisk forståelse, og det vil være en fordel, hvis du tidligere har afviklet nyheder enten
på tv eller andre platforme. Det vægter også højt for os, at du er i stand til at træffe redaktionelle
beslutninger i samarbejde med den øvrige redaktion. Og at du er aktiv og udadvendt i det daglige.
Del af ambitiøst fællesskab
TV 2/Fyn har i dag knap 80 fastansatte medarbejdere og 10-15 mere eller mindre fast tilknyttede
freelancere. Vi arbejder tæt sammen med TV 2/Nyhederne, som vi nu er regionalt nyhedscenter for. Her er
plads til kreativitet og gode udviklingsmuligheder, og du får nogle af landets dygtigste medie-folk som
kolleger. Samtidig bliver du en del af et socialt velfungerende og ambitiøst arbejdsmiljø med rig mulighed
for faglige udfordringer.

På tv2fyn.dk/ledigejob kan du se en mere detaljeret arbejdsbeskrivelse for produceren og de konkrete
ansvarsområder i den daglige drift.
Teknik- og produktionschef Michael Jensen (mobil: 51 59 29 70 og mail: mije@tv2fyn.dk) 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 mandag den 29. januar. Ansættelsesstart: Hurtigst muligt, senest 1. juni 2018.

