TV MIDTVEST søger kreativ reporter til ny redaktion i Thisted
Brænder du for at fortælle nære, lokale historier? Elsker du at eksperimentere og lege med video, lyd og ord? Kan du
lave indhold til både tv og digitale platforme? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega på vores nye base i
Thisted.
TV MIDTVEST åbner i løbet af foråret et testcenter for lokaljournalistik i Thisted, som med udgangspunkt i Thy og Mors
skal udvikle og eksperimentere med at lave lokaljournalistik på helt nye måder. Det nye testcenter med base i Thisted
skal i første omgang køre som et treårigt forsøgs- og udviklingsprojekt, hvor målet er at udnytte de nye teknologiske
muligheder og platforme til at lave nær, lokal og vedkommende journalistik.
Ambitionen er, at vi skaber en moderne lokalredaktion, hvor vi kommer helt tæt på det lokale, men på ny tids
præmisser.
Om stillingen:
Vi søger en kreativ historiefortæller, som har lyst til at arbejde selvstændigt og bidrage til at udvikle nye og originale
former for lokaljournalistik. Du skal være modig, flittig, udadvendt og have lyst til at udfordre de traditionelle måder at
lave indhold på og være i stand til at tænke indhold på tværs af platforme. Vi har også et mål om at skabe mere dialog
og interaktion med de mennesker, som bor i Thy og på Mors.
Du bliver din helt egen som eneste TV MIDTVEST-medarbejder på redaktionen. Til gengæld vil du befinde dig i det nye
Thy&Co. Hus i Thisted (den gamle Oticon-fabrik).
Thy&Co. Huset er et nyt dynamisk iværksætter-miljø, hvor der allerede nu er etableret 34 forskellige virksomheder.
Her får du masser af selskab og fællesskab med de lokale ildsjæle og energiske virksomheder, som holder til i
kontorfælleskabet i Thy &Co.
Du skal:
•
•
•
•
•
•
•

Kunne arbejde selvstændigt og kreativt
lave og redigere video
Køre som VJ
Skrive til web
Lave indhold som kan udkomme på tværs af digitale platforme
Have lyst til at udvikle nye koncepter
Bo eller have lyst til at bo i Thy eller på Mors

Ansættelse: Treårig projektansættelse med fuld tid. Vi forestiller os, at stillingen besættes af én person, men kan evt.
opdeles i to efter nærmere drøftelse.
Sted: TV MIDTVESTs redaktion hos Thy&Co. Huset, Tilstedvej, 7700 Thisted.
Ansøgning: Mærk ansøgning: Lokalredaktion og send til job@tvmidtvest.dk
Ansøgningsfrist: 29. april kl. 12:00
Yderligere oplysninger: Lone Sunesen, direktør TV MIDTVEST, 29 69 12 00 eller losu@tvmidtvest.dk

