Skrivende redaktør til nyt medie på Ingeniøren
Vil du være med til at udvikle nye medier og fremme grønne energiløsninger på en og samme tid?
Så vær vores journalistiske first mover i Ingeniørens nye satsning på digitale nichemedier. Du bliver den
første af en stribe nye journalister, der skriver direkte til specialister og hjælper med at fremme fagligheden i
den demokratiske debat.
Om stillingen
• Du er indholdsansvarlig for vores første nichemedie og tænder på at udvikle et nyt unikt medie i
både indhold og form, mens du udgiver indhold hver dag.
• Du bliver en del af et vibrerende og idérigt mediehus med journalister, redigerende, redaktører,
grafikere, udviklere og salgskonsulenter, der udvikler nye koncepter for kvalitetsjournalistik, som
læsere vil betale for.
• Du skriver om omstillingen af energibranchen mod et CO -neutralt og elektrificeret samfund.
• Du arbejder fagligt tæt sammen med Ingeniørens journalistiske team på energiområdet.
2

Om dig
• Du er nysgerrig på teknologi og energi - og har lyst til at blive klogere.
• Du brænder for at komme tæt på kilderne og de konkrete historier.
• Du mestrer mange forskellige genrer, som nyheder, baggrunde, analyser og interview.
• Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye fortælleformer og arbejde med nye koncepter.
• Du arbejder selvstændigt, har mod til at sætte dig ind i nye ting og tager selv tage initiativer til at
finde løsninger.
• Du har et godt humør.
• Du kan starte 1. april eller før.
Din nye arbejdsplads
Mediehuset Ingeniøren er et af landets største specialmedier. Vores to redaktionelle brands, Ingeniøren og
Version2, henvender sig til ingeniører og it-specialister og er anerkendte for deres dagsordensættende
journalistik og høje faglige standard. Derudover driver vi job- og karrieresitet Jobfinder, arrangerer en række
faglige events og messer og har eget bureau, Tech Relations.
Vi kan tilbyde
• Varierende og udfordrende arbejdsopgaver.
• Gode muligheder for menneskelig og faglig udvikling
• Mangfoldig medarbejderstab, hvor dine kolleger både tæller journalister,
ingeniører, salgskonsulenter, it-specialister, grafikere og bagsideskribenter.
• Frokostordning, fredagsbar og gode arbejdsforhold.
• Udsigt over Københavns Havn.
Vi er et idérigt og aktivt sted med højt til loftet og loyale og glade kollegaer, som respekterer hinanden og
værner om et godt fællesskab.
Arbejdssted: Mediehuset Ingeniøren, Kalvebod Brygge 33, 1560 Kbh V.
Ansøgningsfrist: 21. februar 2018
Ønsker du at vide mere: Kontakt chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, trb@ing.dk, tlf. 2232 7112, eller
udviklingsdirektør Mette Vindfeld Rosendahl, mvr@ing.dk, tlf: 2846 3483
Send os: Dit CV samt en ansøgning (maks. en side), hvor du beskriver din motivation for at søge jobbet.
Links til 2-3 gode eksempler på det arbejde, du tidligere har lavet.

