TV MIDTVEST søger digitalt ansvarlig
Har du lyst til at jonglere med dagens nyheder på de digitale platforme, så er jobbet som digitalt
ansvarlig på TV MIDTVEST noget for dig.
Som digitalt ansvarlig er du igangsætter, sparringspartner og samlingspunkt for de journalister, der
skriver artikler og klipper video til vores hjemmeside og sociale medier.
Du sidder ved siden af dagens nyhedsredaktør, så I har tæt samarbejde om prioriteringen af
redaktionens kræfter. Du kan også trække på et lille team af digital udvikler og frontend-udvikler for
at sikre, at historierne bliver fortalt så godt som muligt digitalt.
Du skal have erfaring som skrivende eller som redaktør for at komme i betragtning. Du skal være
stærk til samarbejde og have lyst til at blande dig konstruktivt, altid med det bedste produkt for øje.
Du skal være skarp på sociale medier og have nemt ved at gennemskue et cms og de muligheder,
der er i det. Og så skal du have lyst og mod til at tænke digitalt på helt nye og originale måder.
I er tre journalister i gruppen af digitalt ansvarlige, som dækker hinanden ind. Når du ikke er på som
digitalt ansvarlig, indgår du i gruppen af webreportere eller arbejder med andre digitale projekter.
TV MIDTVEST er kendt som en god arbejdsplads med gensidig respekt, hjælpsomhed og plads til alle.
Vi arbejder hele tiden på at udvikle os i form og indhold, og derfor er vi også sultne efter de ideer og
erfaringer, du har med.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte nyhedschef Niels Olsen,
niol@tvmidtvest.dk / 29 69 12 91. Ansøgning sendes til job@tvmidtvest.dk seneste den 15. marts kl.
12:00 – skriv ”Digitalt ansvarlig” i emnefeltet.
TV MIDTVEST er en af de otte TV 2-regioner og dækker et område med 521.000 indbyggere i Midt- og
Vestjylland. Vi er godt 80 ansatte fordelt på hovedredaktionen i Holstebro og to lokalredaktioner i Thisted og
Viborg. Her er hav, hede, foreningsliv og finkultur, fiskere, finansfolk, bedsteforældre og børnebørn – og vi
dækker det hele ud fra værdisætningen ”Fordi vi elsker Midt- og Vestjylland”.

