
Finans søger en ...

erhvervsreporter
Finans søger en skarp reporter til redaktionen på Rådhuspladsen 
i København. Herfra skal du sammen med kollegerne i vores 
virksomhedsgruppe dække dansk erhvervsliv, fra de største til 
de mindste virksomheder, fra tallene til de mennesker, der får 
tingene til at ske - og altid med fokus på det ekstra lag af kvalitet 
og indsigt i dækningen, som vi anser for vores eksistensgrundlag.

Finans er Danmarks største digitale erhvervsmedie, og hvis du 
vil være en del af en væksthistorie i Mediedanmark, skal du læse 
videre her. Vi søger en journalist, der har en brændende passion 
for erhvervsjournalistikken og en interesse i virksomhedsstoffet.
En vis erfaring på området er en fordel, evnen til at holde flere 
bolde i luften på samme tid en betingelse og nysgerrighed over for 
nye, kreative tilgange til dækningen af dansk erhvervsliv et must.

Danske virksomheder er en bundløs brønd af gode historier. 
Udfordringen i dette job er at finde de væsentligste af de ufortalte. 
Du skal være på nyhedsbeatet og sætte det, der sker, ind i det helt 
rigtige og ofte overraskende perspektiv. 

Til gengæld tilbyder vi dig en udfordrende stilling på en redak-
tion, der har som ultimativt mål at være landets bedste arbejds-
plads for ambitiøse erhvervsjournalister. Vi sætter strøm til din 
journalistik på Finans.dk, men dine artikler vil ofte også finde
vej til Morgenavisen Jyllands-Postens spalter. Du får erhvervs-
pressens største publikum, som til gengæld forventer
erhvervspressens højeste kvalitet af deres medie og af dig. 

Hvis du deler vores ambitionsniveau og er en omgængelig,
flittig og vedholdende journalist, er du velkommen til at søge
stillingen. Send din ansøgning til chefredaktør Steen Rosenbak
på steen.rosenbak@finans.dk. 

Ansøgningsfristen er fredag den 9. juni, tiltrædelse primo
september eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger om stillingen hos
Erhvervsredaktør Nicolai Raastrup (tlf. 2019 4173) eller
Virksomhedsredaktør Søren Linding Jakobsen (tlf. 2019 4455).


