Ambitiøs reporter til TV SYD i Horsens og Hedensted
TV SYD vil lave den bedste regionale journalistik i hele landsdelen. På TV og på digitale platforme.
Det er vores ambition. Derfor er vi i fuld gang med transformationen fra TV-station til mediehus. Og til at være med til at
hæve den journalistiske barre søger vi en reporter til vores redaktion i Horsens.
Vi forestiller os, at du har erfaring med TV, og måske har du endda arbejdet som VJ. Du kan også være journalistisk
rundet af pennen eller nettet. Dit engagement og din indstilling til journalistikken og dét at finde, researche og producere
regionalt funderede historier er det vigtigste. Seerne og brugerne skal kunne mærke din ild, når du laver journalistik, hvad
enten det er kritiske, skarpe, eftertænksomme eller underfundige historier.
Som Horsens-/Hedensted-reporter bliver du en fast del af vores nyhedsreporter-redaktion med kolleger i både Kolding,
Aabenraa og Esbjerg. Du kommer til at arbejde tæt sammen med både reportere og redaktører om at udvikle historierne.
Desuden vil du få mulighed for med tiden at indgå i større journalistiske satsninger og projekter, der skal være med til
at sætte dagsordenen i landsdelen. Din base bliver i vores kontorfællesskab med Horsens Folkeblad i Horsens midtby.
Vi forestiller os, at du:
- Brænder for den regionale journalistik og kæmper for dine egne historier.
- Er initiativ- og -idérig og kan tænke i målgrupper og perspektiv.
- Har erfaring med TV og redigering samt gerne VJ-kompetencer.
- Også gerne har erfaring med netjournalistik.
- Kan li’ at arbejde selvstændigt og er god til at pleje kildenettet.
- Har lyst til at få den syd- og sønderjyske del af Danmark ind under huden, hvis du ikke allerede har det.
- Er indstillet på at bosætte dig i Horsens eller Hedensted Kommune.
Vi tilbyder:
- En afvekslende hverdag i et journalistisk ambitiøst mediehus.
- 75 supergode kolleger med faglig stolthed og masser af kollegiale skulderklap.
- Chancen for at få og tage masser af ansvar for din egen journalistiske udvikling.
- Muligheden for at nå op mod 800.000 syd- og sønderjyder med væsentlige og vedkommende historier.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte redaktør Karsten Skov Villadsen på mobil 30101120 eller chefredaktør Jesper
Nygaard på mobil 20559183, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du skal sende til job@tvsyd.dk.
Ansøgningsfristen er mandag 11. februar kl. 12.
Vi holder samtaler i uge 8 og håber at kunne besætte stillingen med virkning fra 1. marts. Men vi venter gerne en
måned eller to, hvis du er den helt rette ansøger.

