
   

Børsen søger digital producer til Børsen Play 

  
Børsen Play er en on-demand videokanal, der producerer 20-30 daglige videoklip om aktier 

og investering. Vi er et dedikeret hold, der hver dag knokler for at lave kvalitetsindhold til 

vores kunder – samtidig med at vi insisterer på, at det skal være skægt at gå på arbejde. Nu 

har vi brug for en digital producer, der skal være en del af vores hold og være med til at forløse 

vores ambitioner. 

 

Du skal have teknisk flair og være i stand til at have mange bolde i luften på samme tid. Du 

har sans for detaljen og fungerer samtidig fint i et miljø, hvor du skal tage mange hurtige, 

intuitive beslutninger. Du er en udpræget holdspiller, der får tingene til at fungere sammen 

med andre. Også når der er breaking news, og det går lynende stærkt.  

 

Du behøver ikke at have masser af erfaring fra den klassiske flow tv-verden, men du er helt 

sikkert ærgerrig efter at lære og for at være med til at skabe fremtidens tv. 

 

Arbejdsopgaverne består af: 

- Produktion af studieproduktioner med robotkameraer og liveU-produktion fra marken. 

Alt optages som udgangspunkt live on tape og ender i vores app få sekunder efter, at 

det er færdigoptaget. 

- Fotografopgaver med LiveU rundt omkring i byen. Kørekort er et must. 

- Grafisk efterbehandling og udvikling af vores grafiske udtryk. 

 

Hovedfokus vil dog helt klart ligge på producer-opgaverne, og det vil også fylde cirka 80 

procent af arbejdstiden. 

 
Hvem er vi: 

Børsen Play er on-demand videoer til alle dem, der ikke slipper deres penge af syne – fra 

markederne står op, til de går i seng. Vi gør det medrivende, underholdende og med kant. 

  

Vores seere er kunder, og du skal give dem lyst til at trykke på Play i toget, mellem to møder 

eller i kantinen, så glem alt, hvad lineært tv lærte dig. Vi nedbryder konventionerne for 

nyhedsformidling, og vores brækjern er troværdighed, kant og underholdning. 

 

Derfor søger vi holdspillere, ildsjæle, iderige og originaler, der brænder for dramaet på 

markederne og kan gøre det til dynamisk og levende tv. 

  
Er du interesseret i at være med til at trykke på Play, så send os en ansøgning 
til kikr@borsen.dk inden onsdag den 26. oktober kl. 12.00. Har du spørgsmål til 
stillingen, så kontakt chefproducer Kim Kruse på 72 42 51 10. 
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