Videnskab og ny teknologi er i fuld gang med at forandre både vores arbejds- og privatliv, uanset
om det handler om selvkørende biler, robotter eller 3D-producerede organer. Samtidig er
beskyttelsen af vores privatliv under konstant angreb, fordi nye teknologier i stor stil høster vores
data.
Tænk Cambridge Analytica, Huawei og cyberangrebet på A.P. Møller - Mærsk – så har du en idé,
om hvad du kommer til at arbejde med som vores nye Viden- og tech-korrespondent.
Jobbeskrivelse
Du skal søge stillingen, hvis:
Du kan producere velfortalte og indsigtsfulde indslag til tv og evner at fortælle kreativt med billeder
og ord
Du har et omfattende kildenet og bruger det målrettet til at levere en lind strøm af egen- og tendenshistorier
Det er din ambition at gøre viden- og tech-stoffet spændende og nærværende for seere, lyttere og
netbrugere i hele Danmark
Du skal have lyst og ambitioner om også at udkomme på digitale medier og i nye formater
Men først og fremmest skal du søge stillingen, hvis du er en dygtig formidler, der brænder igennem
på skærmen og i æteren med dit engagement og viden.
Den rette kandidat til stillingen evner at skære igennem nyhedsstrømmen, formår at fokusere på det
vigtigste og kan analysere og sætte perspektiv på viden- og tech-historier – af og til med helt kort
aftræk og på både tv, radio og net. Og kan samtidig se de internationale sammenhænge, kan bære
historierne ind til politikerne på Christiansborg, men også have lyst til at fortælle nære og
fascinerende historier inden for stofområdet.
Du skal være klar til at rykke på fællesnyhederne, men skal også formå at sætte dit præg på de store
tendenshistorier og indsigtsprojekter. Og så skal du elske at være på live og gøre svært tilgængeligt
stof forståeligt for alle – uanset om det er i TV-Avisen, 21 Søndag, Radioavisen, P1 Morgen eller på
dr.dk.
På det personlige plan er du udadvendt, opsøgende og robust. Du er fleksibel og kan ændre planer
med kort varsel, når nyhederne kræver det. Du skal have veludviklede analytiske evner og stor
personlig gennemslagskraft, samtidig med at du skal være en holdspiller - vores udsendelser bliver
til i et kreativt samarbejde mellem mange mennesker.
Lever du op til de høje krav, kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende arbejde på en central
og vigtig korrespondentpost på et stofområde, som er højt prioriteret i DR Nyheder. Du får masser
af faglige udfordringer og gode kolleger i et ambitiøst, men behageligt arbejdsklima.
Som viden- og tech-korrespondent bliver du en del af en af Danmarks bedste erhvervsredaktioner,
Erhverv & Økonomi, der har hjemme i både København og Århus. Redaktionen leverer nyheder,

perspektiv og baggrund i radioaviserne, P1 Morgen, DR2, TV-A, 21 Søndag og på dr.dk og sociale
medier. Desuden sender vi også hver uge P1-programmet "Følg Pengene".
Hvis du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte redaktionschef på E&Ø Mikkel
Worsøe Andersen på 28544764 eller mkq@dr.dk.
DR ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer vi kvinder og mænd uanset alder, religion,
handicap og etnisk baggrund til at søge.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, dit cv og relevante eksamenspapirer.
Stillinger i DR søges udelukkende elektronisk. Du søger ved at klikke på ”Søg stillingen” i højre
side.
Send ansøgning

