Erhvervsjournalist til Børsen
Dagbladet Børsen søger en erfaren journalist, der skal være med til at løfte
dækningen af Danmarks største virksomheder. Tiltrædelse snarest muligt.
Børsen vil levere den bedste og mest intensive dækning af landets store
virksomheder. Vi søger derfor en journalist, der har ambitioner om at ramme
forsiden af den trykte avis og toppen af vores website med både hårde,
afslørende historier og klassiske virksomhedshistorier om op- og nedture i
dansk erhvervsliv.
Vi søger en kandidat med tung erfaring med erhvervsjournalistik, som kan
levere skarpe nyhedsartikler af høj kvalitet. Du skal arbejde på finans- og
virksomhedsredaktionen i København, som dækker både finansielle- og ikkefinansielle selskaber i toppen af dansk erhvervsliv.
Hvilken konkret portefølje af selskaber, du får ansvaret for at dække, vil skulle
aftales nærmere og afhænger blandt andet af dine konkrete kvalifikationer.
Gode samarbejdsevner er et must, da arbejdet med at lave god journalistik
sker i et tæt parløb med dine journalistkolleger og redaktører med sigte på
både de digitale platforme og den trykte avis på samme tid.
Børsen lægger stor vægt på troværdighed og stor faglig indsigt i
journalistikken. Du forventes at kunne leve op til høje standarder på disse
områder.
I udgangspunktet søger vi en person, som er uddannet journalist, men også
andre kandidater kan have interesse, hvis du har betydelig indsigt i
erhvervslivet og kan dokumentere flair for vinkling og skriftlig formidling.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og et spændende og fagligt udviklende
arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og bakker op om hinanden og sætter pris på at
have det sjovt med at gå på arbejde.
Arbejdstiden ligger som udgangspunkt inden for normal kontortid, men du må
forvente weekendvagter og morgen-/aftenvagter i et moderat omfang.
Børsen er Danmarks førende erhvervsmedie og har samlet en redaktion på
cirka 80 ansatte fordelt i København og Århus.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen sendes til Børsens virksomhedsredaktør, Kasper Kronenberg, på
kakr@borsen.dk
Frist: Fredag den 14. september 2018, kl. 12.00.

Vedlæg CV og gerne et par eksempler på artikler eller andet skriftligt materiale,
som du har udarbejdet, til ansøgningen.
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til virksomhedsredaktør Kasper
Kronenberg på kakr@borsen.dk eller telefon +45 72 42 31 51 eller
nyhedsdirektør Nikolaj Sommer på niso@borsen.dk.

