TV MIDTVEST søger digital ansvarlig til nyhedsredaktionen
På TV MIDTVEST diskuterer vi hver eneste dag, hvordan vi bliver endnu stærkere digitalt og
er til gavn for vores borgere på de platforme, hvor de er. For at sikre høj kvalitet og et stærkt
udtryk på vor digitale journalistik, søger vi nu en producerende digital ansvarlig.
Som digital ansvarlig kommer du til at sidde i newsroom sammen med de digitale journalister
og holdet bag tv-maskineriet. Sammen med dagens redaktør kommer du til at beslutte, hvilke
historier vi skal satse på digitalt. Og du kommer til at være med til at udføre planerne sammen
med dine kolleger. Det handler altså både om at kunne byde ind med historier og vinkler
under redaktionsmødet og så gå i gang ved tasterne.
Du skal bruge din evne til at folde en tung historie ud til et letforståeligt og interessant format. Du skal prioritere,
så der er en levende og spændende forside på tvmidtvest.dk med alt fra vigtig breaking til en inspirerende
historie om et af de fantastiske mennesker, der gør en forskel i Midt- og Vestjylland. Dit falkeblik skal fange fejl
og se mulighederne for at forbedre artikler og videoer på vores platforme - om det er en nyhedsartikel, en
Facebookvideo, en webdok eller en fortælling i en app.
Som digital ansvarlig skal du som sagt selv producere og gå forrest med digitale nyheder til regionen. Halvdelen
af din arbejdstid bruges på at være en inspirator, indpisker og sparringspartner på redaktionen. Du kommer
også til at være hjernen bag planerne, når vi skal lancere større journalistiske projekter eller dække
begivenheder i landsdelen.
Du er eksempelvis journalist med erfaring som nyhedsredaktør, forsideredaktør eller jourhavende. Vi er også
åbne overfor andre typer af journalistisk erhvervserfaring. Vigtigst af alt, skal du have digital journalistik i
blodbanerne med alt hvad det indebærer af tempo, etik, flair for det tekniske, klikstatistik og jagten på den
perfekte rubrik.
Det er afgørende, at det er naturligt for dig at dele ud af din viden, og at du har lysten til at styrke og hjælpe folk
omkring dig.
Kort sagt kan du blive en del af en hverdag i et mediehus, hvor ambitioner, flid og medmenneskelighed er
kerneværdier. På TV MIDTVEST er der stolthed omkring vores fag og vores arbejdsplads, som er socialt anlagt
med en afslappet atmosfære og en hæderlig kaffeautomat, som vi mødes omkring. Har du lyst til at være en del af
holdet, så er du velkommen til at søge stillingen, der som udgangspunkt er tidsbegrænset til to år med mulighed
for forlængelse. Ansættelsen er fra efteråret 2018.
Send din ansøgning senest mandag den 3. september klokken 12.00 til job@tvmidtvest.dk.
Sammen med din ansøgning og dit CV beder vi dig sende et bud på et stykke digital journalistisk, som du mener
TV MIDTVEST bør lade sig inspirere af. Send det som et link sammen med en kort beskrivelse i en mail, når du
sender din ansøgning.
Vi inviterer løbende ansøgere til samtale, så vent ikke for længe med at søge.
Har du spørgsmål til stillingen eller er der noget andet, du ønsker uddybet, så ring eller skriv til digital chef Nadia
Nikolajeva på 96 12 12 96 eller nani@tvmidtvest.dk
.
Et sidste pip om GDPR: Send ikke dit CPR-nummer med i ansøgningen. Læs om vores behandling af dine
oplysninger på tvmidtvest.dk/job.

