REDAKTIONSCHEF
TIL NYHEDER
Har du store ambitioner på journalistikkens vegne, og elsker du at lykkes gennem andre?
Har du lyst til at være med til at forme både indhold og en ny arbejdsplads, så er du måske
vores kommende redaktionschef på Radio4 Morgen og Nyhederne på Radio4.

4

Hver morgen begynder dagen på Radio4 med tre timers Radio4 Morgen.
Programmet er kanalens faste, aktuelle morgenprogram, der alle
hverdage kl. 6-9 leverer nysgerrig, overraskende og kritisk journalistik
om dagens vigtigste historier. Det vigtigste for Radio4 Morgen er, at
lytterne møder den hverdag, der optager dem og er relevant for dem.
Det være sig i form af reportage fra hele Danmark, og emner, der går
tæt på lytternes hverdag – uanset om det foregår i ind- eller udland. Vi
har blik for det nationale perspektiv i den lokale historie og opfordrer til,
at lytterne er med til at forme programmet hver dag.
Side om side med Radio4 Morgen ligger Nyhederne på Radio4, der
sender både klokken hel og halv i morgentimerne og klokken hel hele
resten af dagen til og med kl. 23. Det betyder, at du samlet set har en
perfekt platform til sammen med journalister, værter og producere at
sætte dagsorden i det nationale nyhedsbillede i Danmark.
Vi forventer af en kommende redaktionschef:
• At du er ambitiøs på indholdets vegne. At du vil sætte dagsorden.
• At du har lyst og evner til at have personaleansvar for ca. 25
dygtige journalistiske medarbejdere. Ledelseserfaring vil være
en nødvendighed for at komme i betragtning.

Om os
Radio4 er navnet på den nye landsdækkende public service-radio,
som siden 1. november har sendt
på FM, DAB, web og podcast.
Radio4 stiller skarpt på alt det
væsentlige og går nysgerrigt til
det, som er vigtigt i vores liv. Vi
interesserer os for alt det store,
der sker ude i verden – og alle
de små ting, der sker i vores
hverdag. Radio4 sender til lyttere
i hele landet, 24 timer i døgnet,
året rundt.
Bag Radio4 står et selskab, som
er ejet af ni regionale mediehuse:
Bornholms Tidende, Flensborg
Avis, Jysk Fynske Medier, Lolland-Falsters Folketidende, Mediehuset Herning Folkeblad, Nordjyske
Medier, Sjællandske Medier, Skive
Folkeblad, Radio ABC

• At du er god til at samarbejde – i egen afdeling og på tværs af
kanalen

Ansøgningsfrist

• At du i samarbejde med nyheds- og aktualitetschefen har ansvar
for den journalistiske kvalitet og retning.

23. april kl. 12:
Vi holder samtaler løbende.

• At du i samarbejde med nyhedsredaktøren løbende prioriterer
og udvikler indholdet – i tæt dialog med medarbejderne.
Vi tilbyder et job på en kun seks måneder gammel arbejdsplads, som
sendte første gang 1. november 2019. Det betyder, at der stadig er plads
til at sætte sit eget præg på både indhold og kultur i afdelingen – og i
ledelsesgruppen på radioen. Iværksætterånden gør, at vi ikke har noget
fastgroet ’plejer’ og altid har plads til den gode ide.
Vi er en lille ledelsesgruppe, der arbejder sammen som et hold på tværs
af kanalen, og du får derfor også mulighed for at være med til at løfte
opgaver på tværs som større satsninger, særsendinger og løbende
samarbejder med programafdelingen. Du vil blive en del af et radiohold
med god energi, lyst til samarbejde, stærke ambitioner og virkelig godt
humør.
Du referer til nyheds- og aktualitetschefen og har arbejdssted i Aarhus,
hvor hovedparten af medarbejderne arbejder. To af nyhedsredaktionens journalister arbejder med udgangspunkt fra vores redaktion i
Studiestræde i Kbh.

Har du spørgsmål til jobbet,
kan du kontakte nyheds- og
aktualitetschef, Tina Kragelund
på mobil 25456681 eller
mail tikr@radio4.dk
Din ansøgning og CV
sendes til HR-konsulent
Elizabeth Nørgaard på mail
ens@radio4.dk

