Fuldtidsjournalister til LOUD
Svendborg
Jobbet
På Louds nyhedsredaktion vil vi gentænke,
hvad nyhederne skal og kan – og hvordan
vi bedst fortæller dem. Vi søger nyhedsjournalister, der er klar på at udfordre sig
selv, sine kollegaer og alt det, vi tænker om
nyheder.
Du er en alsidig nyhedsjournalist, gerne
med radioerfaring, der er klar til at indgå i
en redaktion, hvor vi hele tiden prøver nye
ting af, diskuterer og udfordrer form, indhold og vinkler og har et helt særligt
fællesskab om at få Louds nyheder til at
blive så relevante som muligt.
Vi udkommer hver time med seneste nyt,
og derudover har vi fire andre nyhedsformater, der bliver afviklet live og udkommer
som podcast.
Journalistisk holder vi især et skarpt øje
med EU, uddannelse, udland, ungeliv, sociale forhold og politik set med yngre øjne,
så har du interesse i disse områder er det
kun en fordel – og vi ønsker, at du er frisk
på at komme med nye områder og ideer, vi
kan kaste os over.
Du kommer til at sidde på redaktionen i
Svendborg sammen med ti øvrige ansatte.
På lige fod med øvrige journalister vil du
fungere som tilrettelægger og være vært
skiftevis fra uge til uge.

Fordi vi har flere formater, skal du både
kunne arbejde hurtigt fra time til time og
have evnen til at fordybe dig, tænke i længere fortællinger og opsnuse de historier, der
skal sætte vores nyhedsdagsorden.
LOUD er åbenhed, nysgerrighed og respekt.
Det gælder også for måden, vi kommunikerer på både internt og eksternt. Vi går op i at
have det godt sammen, ligesom et hyggeligt
socialt arrangement vil være at finde, når
restriktionerne tillader det.
Stillingerne er 37 timer om ugen, og du
kommer til at arbejde på vores redaktion i
Svendborg. Vi sender nyheder fra klokken 6
om morgenen til og med midnat alle ugens
dage, så derfor vil der også være weekendarbejde.
Spids pennen og send en kort ansøgning og
dit CV, hvis du vil være med. Send til
joachim@radioloud.dk
Ansøgningsfristen er tirsdag den 20. april
2021, og vi holder samtaler umiddelbart herefter.
Har du spørgsmål eller vil vide mere, er
du velkommen til at kontakte nyheds- og
aktualitetschef Joachim Næshave på tlf.
20200133, mail: joachim@radioloud.dk eller
nyhedsredaktør Charlotte Bjerrekær tlf.
21222439, mail: charlotte@radioloud.dk

OM RADIO LOUD
Danmarks vildeste lydfabrik for alle unge voksne. LOUD skal bidrage til forståelsen for
samfundet og omverdenen og give lyst til at udforske og forstå kultur og tidens tendenser i en bred forstand og medvirke til forståelse af demokrati, ordentlighed og medmenneskelighed.
Derfor arbejder vi med at være nysgerrige og relevante på den vilde måde.
LOUD finder du på podcastplatforme, sociale medier og selvfølgelig på DAB+.
LOUD har en bred, landsdækkende ejerkreds og har redaktioner i Svendborg og København. Med en
mangfoldig sammensætning af medarbejdere, programleverandører, eksterne fageksperter og tæt samarbejde med kulturpartnere og spirende talenter er LOUD et lydunivers, hvor unge kan genkende sig
selv, deres værdier, livserfaringer og hverdag.
Læs mere om Loud her: LOUD - din lyd

