MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD SØGER:

Debatredaktør

- som kan toptune og videreudvikle vores debatunivers på alle platforme
Herning Folkeblads i forvejen stærke debatunivers i dagbladet skal
styrkes yderligere og samtidig foldes mere markant ud i det digitale
univers. Til at stå i spidsen for proces og drift søger vi en debatredaktør med en konstruktiv kritisk tilgang til verden - og som altid finder
en god og livlig debat interessant og væsentlig for demokratiets udvikling og samfundets fremdrift.
Vi ønsker med debatten i vores medier at udfordre lokalområdet og
skabe fokus på nye ideer og løsninger. Det bliver du bannerfører for.
Som debatredaktør får du ansvaret for at drive og udvikle vores debatunivers på alle platforme og sociale medier.
Du redigerer læsernes debatindlæg og modererer onlinedebatten,
ombryder de daglige debatsider i avisen samt styrer, at vores debat
på digitale platforme hele tiden præsterer bedst muligt i både indhold og præsentation.
Du har en sproglig sikker pen, og du mener gerne selv noget i vores
medier.
Du får desuden ansvaret for at udvikle debatter og nye debatformater på print og online samt har tæt kontakt til debattører, bloggere
og klummeskribenter. I samarbejde med de øvrige redaktører sikrer
du, at vores historier og debatter får et stærkt liv på sociale medier og løftes journalistisk i vores medier, når indholdet animerer til det.
Vi forventer, at du har indsigt i og fornemmelse for, hvad der rører
sig i lokalområdet og den lokale debat. Du skal være velbevandret i
både traditionelle og sociale medier, og du får til opgave at involvere
og engagere vores læsere og brugere.
Du er fagligt velorienteret og følger med i udvikling og medietrends
inden for journalistikken og debatgenren i både ind- og udland.

Du lægger vægt på den gode tone i debatten, og du står på mål for
vores retningslinjer og sikrer, at alle debatindlæg holder sig inden
for skiven. Desuden skal du håndtere henvendelser fra læsere og
brugere om ændringer i tidligere online-artikler.
Du refererer til chefredaktionen og indgår i redaktørgruppen. I det
daglige har du tæt kontakt med navneredaktøren, og I afløser hinanden ved sygdom og ferie. Derfor skal du fagligt også sværme for
at levere det gode portræt eller skrive en fin nekrolog.
Du er systematisk, struktureret og god til planlægning. Du er udadvendt, nyder kontakten med kilder og læsere, og du engagerer dig i
lokalsamfundet.
Du er en god og fair kollega, der gerne går en ekstra meter for holdet. Du har et godt humør, er med til at skabe et rart og kreativt, redaktionelt miljø samt lever rigtigt fint med travlhed, lange arbejdsdage og pressede deadlines.
Du skal have kørekort, og du skal bo i Herning Folkeblads
udgivelsesområde.
Har du spørgsmål du jobbet, kan du kontakte chefredaktør Vibeke
Larsen på 20 16 00 68.
Ansøgning og cv sendes til chefsekretær Tina Nortvig Mortensen på
tnm@herningfolkeblad.dk. Mærket »Debatredaktør«.
Ansøgningsfrist: 30. juni. Forventet tiltrædelse: 1. september.
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