Er du Zetlands nye podcast-tilrettelægger med nyhedstæft?
Hvordan lyder fremtidens radioavis – fortalt i podcastens tidsalder? Vi søger en lyd-journalist til
Zetlands ny podcast, der skal give svaret på dét spørgsmål
Zetland er en digital avis og et idealistisk foretagende. Vi fokuserer på nuancer, baggrund og
sammenhænge i et stadigt mere flimrende nyhedsbillede og leverer alle hverdage gennemarbejdet
journalistik til vores over 10.000 medlemmer. I sommer lancerede vi med stor succes en lydapp,
begyndte at indtale alle vores historier og i dag sker over halvdelen af forbruget af Zetlands
historier på lyd.
Nu skal vi i gang med næste ambitiøse skridt på vej til (også) at blive et lydmedie: Vi skal udvikle
en egentlig podcast med et dagligt nyhedsoverblik, der er fortalt radikalt anderledes end
traditionelle nyhedsudsendelser. Podcasten skal være levende, uformel, humoristisk, monteret og
meget andet, som du forhåbentlig kan hjælpe med.
Vi har allerede værten, men leder efter den, der kan være med til at udvikle formatet og
tilrettelægge og montere det.
- Du skal have sans for den personlige, uformelle, nysgerrige, generøse, holde i hånden podcasttone (samme tone, vi efterstræber, når vi skriver, og som du kender fra The Daily, Serial, Startup
osv.).
- Du skal have en veludviklet sans og følsomhed over for det radiofoniske medie.
- Du skal være hurtig og trænet i journalistiske lydhistorier; klippe, optage, bruge musik og reallyd
dynamisk. Strukturere indslag. Have flair for det tekniske.
- Du skal have nyhedstæft. Være god til at researche dybt hurtigt og klar til at arbejde hårdt, særligt
måske i begyndelsen omkring lanceringen.
- Du skal være et nogenlunde all-round rart menneske.
Du bliver en del af et startup-miljø på et ekstremt ambitiøst og kvalitetsorienteret medie, der har
været konstant voksende siden lanceringen i marts 2016. Vi arbejder konstant på at udvikle
fremtidens journalistik, på tværs af medieformer. Og det er, i øvrigt, virkelig sjovt at gå på arbejde
på Zetland.
Du vil blive vores første egentlige ansatte inden for lyd/podcast, og der er store
udviklingsmuligheder.
Deadline for ansøgning: 25. januar. Samtaler umiddelbart efter. Ansættelse fra 1. marts eller efter
aftale. Jobbet er fuld tid.
Send ansøgningen til Hakon Mosbech, redaktør og chef for lyd: hakon@zetland.dk.

