TV SYD søger webproducer
TV SYD skal lave den bedste regionaljournalistik i Syd- og
Sønderjylland på alle platforme.
Det er vores ambition. Derfor er vi i fuld gang med transformationen fra TV-station til mediehus, og i den omstilling er det centralt, at vi udvikler vores indhold, så det er
relevant for brugerne på nye platforme. Digitalt flytter vi
os og skubber hele tiden til vores egne grænser for digital
formidling.
Den udvikling drømmer vi om at sætte yderligere skub
i. Vi søger derfor en webproducer med stærke grafiske
kompetencer og stor forståelse for journalistisk indhold.
Du skal være med til at styrke vores visuelle identitet og
udvikle TV SYDs udtryk på tværs af de digitale platforme,
vi udkommer på - tvsyd.dk, nyhedsapp og sociale medier.
Og din hovedopgave bliver at sikre, at vores digitale produktion er af lige så høj kvalitet som vores tv-produktion.
Som webproducer på TV SYD får du en central rolle på
vores nyhedsdesk, der er en del af en redaktion, som hver
dag leverer relevante kvalitetshistorier til syd- og sønderjyderne. Du kommer til at arbejde tæt sammen med redaktører og reportere om at formidle vores historier visuelt. For eksempel ved at udvikle grafik, motion graphics,
illustrationer eller noget helt fjerde, som du har den gode
idé til. Der vil også være redaktionelle udviklingsprojekter
med længere deadlines.

Vi forestiller os, at du er frontend-udvikler, multimediedesigner eller e-designer, men din uddannelsesmæssige
baggrund er ikke så vigtig. Dine evner er det afgørende,
og har du lavet nogle fede ting, ser vi hellere på dem.
Erfaring fra et redaktionelt miljø eller en nyhedsredaktion
er en fordel.
Din profil
- Du har erfaring med digitalt og grafisk design
- Du kan style og kode – og du har indgående
kendskab til HTML, CSS, Java-script og gerne
kendskab til Drupal
- Adobe-pakken (PhotoShop, Illustrator og After
Effects) er din hjemmebane
- Du arbejder selvstændigt og struktureret i krydsfeltet mellem form og indhold
- Du er initiativrig og god til at samarbejde med
forskellige faggrupper
- Du interesserer dig for at formidle nyheder på
digitale platforme
- Du har ambitioner, gejst og masser af idéer
Vi tilbyder
Vi tilbyder dig en hverdag i et travlt og ambitiøst hus med
omkring 75 ansatte, hvor du kommer til at arbejde sammen med et hold af dygtige kolleger, der går op i, at det
skal være både sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte redaktør Louise Kielstrup, loki@tvsyd.dk, 21 28 23 59, hvis du vil vide mere om stillingen.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV, som du skal sende til job@tvsyd.dk.
Du bedes vedhæfte eksempler på tidligere arbejde eller projekter.
Ansøgningsfristen er 11. februar.

