GO´ MORGEN DANMARK SØGER REDAKTØR
Vil du være med til at give danskerne en god start på dagen?
TV 2´s Go´morgen Danmark er landets mest sete aktualitetsprogram i morgentimerne og
har været det i 22 år. Hver morgen gæster kendte personligheder og aktuelle danskere den
røde sofa i studiet i Tivoli og vender dagens historier og tendenser.
Nu har Go´morgen Danmark brug for endnu en dygtig og ansvarsfuld redaktør – med
hovedvægt på programmets weekend-udsendelser.
Som redaktør har du det daglige ansvar for Go´morgen Danmarks udsendelser. Du
skal bl.a. sikre, at de enkelte programmer har dagens hovedpersoner og det rette
miks af inspirerende, værdimæssige- og samfundsaktuelle emner. Og god stemning til
morgenkaffen!
I weekenden har programmet særligt vægt på nære inspirationshistorier – også de
helt usædvanlige – og du skal derfor have en forkærlighed for netop den type livstilog menneske-historier og kunne se de mange muligheder i at skabe en helstøbt og
underholdende weekend-udsendelse til en bred gruppe af danskere.
Vi kan lide at tænke stort, at der er ikke langt fra tanke til handling – og vi sætter pris på at
have det sjovt samtidigt!
Vi forventer, at du:
•
har erfaring med tv og har en journalistisk baggrund
•
kan tænke videre på dagens nyhedsbillede og har en god næse for ”talk of the
town”-emner og gode historier med store personligheder
•
kan lede et redaktionsmøde og have mange bolde i luften i løbet af en travl dag
•
er engageret og konstruktiv sparringspartner for journalister, værter, producere og
regissører
•
vil det gode humør og kammeratskabet og har evnen til at inspirere og coache
mange forskellige medarbejdergrupper
•
evner at holde hovedet koldt – også tidligt om morgenen – når du i samarbejde
med holdet i studiet skal styre programmet sikkert i land

Det er en fordel, hvis du:
•
har en baggrund som redaktør
•
har erfaring med daglige liveformater
•
kender Go´morgen Danmarks format
Vi kan tilbyde dig:
•
ansvar og stor indflydelse på programmets daglige 94-104 minutter
•
kilometervis af værdifuld live-afviklingserfaring
•
en sjov og varieret dagligdag på en redaktion med højt humør og en stor grad af
omstillingsparathed
•
tæt samarbejde med nogen af Danmarks bedste værter og toptunede 			
produktionshold
Du skal kunne begynde senest d. 1. marts 2019 – gerne før. Vi forventer at holde samtaler i
midten af december.
Ansøgningsfrist d. 10 december 2018 – kl. 9.00
Send din ansøgning og et CV til jobdenmark@nordiskfilmtv.com og skriv ”Go´morgen
redaktør” i emnefeltet.
Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at skrive eller ringe til
producent Kamilla Walsøe
Tlf:
61611705
Mail: kamilla.walsoe@nordiskfilmtv.com
Vi glæder os til at høre fra dig

