Erhvervsjournalist til dagbladet Børsen i Jylland
Dagbladet Børsen søger en journalist, der skal være med til at løfte dækningen
af dansk erhvervsliv, skarpe iværksættere og velhavende investorer.
Børsen vil levere den bedste og mest intensive dækning af landets
toneangivende virksomheder. Vi finder og fortæller den fascinerende og
perspektivrige historie om den lidt mindre virksomhed og dækker samtidig de
allerstørste spillere i danske erhvervsliv med indsigt og dybde.
Vi søger derfor en journalist, der har ambitioner om at ramme forsiden af den
trykte avis og toppen af borsen.dk med både hårde, afslørende historier og
klassiske virksomhedshistorier om op- og nedture i dansk erhvervsliv.
Du er en journalist med erfaring i at skrive skarpvinklede nyhedsartikler, der
lynhurtigt rammer kernen af historien. Erfaring med erhvervsstof er et plus,
men langt fra et krav.
Du bliver en del af virksomhedsredaktionen i Aarhus, som består af fem
journalister og en praktikant. Vi skriver om familieejede virksomheder som
Lego, Bestseller og Jysk, afslører milliardsalget af TDC, går helt tæt på
ledelseskrisen i Grundfos og graver i en udlandsdanskers børsfiasko i USA.
Vi arbejder tæt sammen med de øvrige redaktioner i København om at levere
den bedste dækning, når store historier ruller på dagen.
Alle journalister på Børsen har en portefølje af selskaber, som de har ansvaret
for at dække. Hvilke konkrete selskaber, du får ansvaret for, skal aftales
nærmere og afhænger bl.a. af dine kvalifikationer, erfaring og interesser.
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og et spændende og fagligt udviklende
arbejdsmiljø, hvor vi sætter pris på at have det sjovt.
Børsen er Danmarks førende erhvervsmedie og har samlet en redaktion på cirka
80 journalister fordelt i Aarhus og København.

Vi forventer, at du:
•

er uddannet journalist

•

skriver fængende og præcist

•

er vedholdende og tør stille kritiske spørgsmål til landets mest magtfulde
erhvervsfolk

•

rykker hurtigt, så du kan give læserne på borsen.dk den første kommentar
fra en fyret topchef

•

har stærke samarbejdsevner, da arbejdet med at lave god journalistik sker i
tæt parløb med dine kollegaer og redaktør

•

opbygger et stærkt kildenetværk og en høj faglig viden inden for de
områder, du dækker, så du kan byde ind med unikke historier

Tiltrædelse: 1. marts 2019.
Arbejdssted: Aarhus C
Ansøgningen sendes til Børsens virksomhedsredaktør i Jylland, Steffen de Vries
(stvr@borsen.dk).
Ansøgningsfrist: fredag d. 11. januar 2019 kl. 12.00.
Vedlæg til ansøgningen CV og et eksempel på journalistik, som du tidligere har
lavet.
Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til virksomhedsredaktør i Jylland, Steffen
de Vries, på stvr@borsen.dk eller mobil 7242 5144 eller nyhedsdirektør Nikolaj
Sommer på niso@borsen.dk.

