JYLLANDS-POSTEN SØGER

Journalist i København
Skal elever have bederum på uddannelsesinstitutioner?
Skal ældre borgere spise vacuumpakkede æggemadder til
frokost eller have frisklavet mad? Og skal staten bestemme,
om en borger må sætte et højbed op i sin have, der ligger
inden for strandbeskyttelseslinjen?
Hvis du tænder på den type historier, er du måske
Jyllands-Postens nye integrations- og værdireporter.
Hovedtrykket i stillingen ligger på integrationsområdet,
hvor værdidebatten de seneste årtier har haft afgørende
betydning for, hvordan danskerne har stemt ved folketingsvalg. Emnet sætter nærmest konstant store aftryk på såvel
den politiske dagsorden som på, hvad danskerne taler med
venner, familie og kolleger om.
Vi forventer, at du både interesserer dig for de politiske
synspunkter og for, hvordan mødet mellem forskellige
kulturer – og værdier – foregår i virkeligheden.
De debatskabende værdihistorier findes dog langt fra alene
inden for udlændingeområdet. Derfor er det vores forventning, at du bredt set har øje for historier, som handler om
sammenstød mellem værdier. Den slags historier, som
genererer debat – som vi taler om.
Jyllands-Postens tilgang til både integrations- og værdistoffet
er fordomsfri. Det handler for os om at finde den rigtige
journalistiske historie.

Mest af alt forventer vi, at du besidder en stor portion mod
og en ukuelig vilje til altid at gå efter historien – uagtet
hvilken dagsorden den udfordrer eller passer ind i.
Vi stiller store krav til dig, men til gengæld kan vi tilbyde
et centralt job på Danmarks eneste reelt landsdækkende
avis, hvor vi også har fokus på de historier, der findes uden
for hovedstaden. Hos os vil du ofte skulle arbejde sammen
med kolleger på indlandsredaktionen, og vores politiske
redaktion, ligesom du kan få mulighed for at arbejde
sammen med vores gravergruppe og vores korrespondenter.
Du skal naturligvis være både fair og grundig i dit arbejde
og omgængelig som kollega. Selv om vi har travlt, går vi
også meget op i at have det sjovt sammen. Vi mener, at det
er den bedste vej til at få god journalistik på gaden.
Stillingen skal besættes pr. 1. oktober 2017.
Er du interesseret?
Hvis du vil vide mere, så ring til Indbliksredaktør,
Carsten Ellegaard, 20194244 eller ledende redaktør
Christina Agger, 20194231.
Din ansøgning, hvor du skriver kort om dig selv, og gerne
viser eksempler på dit tidligere arbejde, skal sendes til
lone.jurgensen@jp.dk
Ansøgningsfrist
Den 25. august 2017.

Fagligt skal du være stærk på nyheder og evne at ramme
dagens tophistorie, men du skal også formå at skrive levende
reportager og medrivende features.
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