
Ambitiøs journalist til Estate Media

Kunne du tænke dig at stå for den daglige produktion af nyheder til et af Danmarks mest respekterede 
ejendomsmedier? Er du interesseret i ejendomsbranchen, i økonomi og markedsudvikling og i at forsøge at 
grave et spadestik dybere selv i en simpel nyhedshistorie? Trives du med højt tempo, et ambitiøst fagligt 
niveau, stort personligt ansvar og en arbejdsplads med gode kolleger i et tæt samarbejde? 

Så søger Estate Media Nordic en velskrivende journalist til at skrive vores daglige nyheder.  

Estate Media har gennem 10 år opbygget en førende portal for ejendomsbranchen. Vi lægger vægt 
på at være et medie, der står for uafhængig kvalitetsjournalistik, som skal give konkret viden og 
baggrundsforståelse for branchen til vores mange daglige læsere.
 
Udover nyhederne er der mulighed for at bidrage med længere, dybdegående artikler til kvalitetsmagasinet 
Estate Magasin, der udkommer 6 gange årligt. 

Det er en fordel, hvis du tidligere har skrevet om erhverv, økonomi eller bygge- og/eller ejendomsbranchen, 
og det er en forudsætning, at du synes branchen er interessant og er nysgerrig i forhold til at lære mere 
om dens aktører, markedsvilkår og udvikling. Du skal have lyst til at researche og analysere fakta på tværs 
af branchen og skabe nye vinkler og temaer. Vi er tæt på vores læsere, som består af beslutningstagere 
i ejendomsbranchen fra investorer til långivere, projektudviklere, administratorer, arkitekter og offentlige 
myndigheder m.fl.  

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores redaktør i en organisation med 7 medarbejdere, hvor du 
også indgår i vores fælles ideudvikling og vidensopbygning. 

Vi forventer, at du 

•  har en baggrund som journalist, økonom, kommunikatør eller lignende men vigtigst, at du skriver 
korrekt og præcist både hvad angår form og indhold

• er nysgerrig, sætter spørgsmålstegn ved det meste og har lyst til at finde svaret
• har erfaring med eller lyst til at udbygge den redaktionelle SoMe tilstedeværelse
• har erfaring med eller lyst til at vide alt om bygge- og ejendomsbranchen
• er omhyggelig og lægger vægt på høj kvalitet, troværdighed og integritet
• kan arbejde selvstændigt og tage ansvar i forhold til både kilder og læsere
• har lyst til at være en del af et lille, men ambitiøst mediehus, hvor der er kort vej fra ide til udførelse, 

og hvor vi lægger vægt på at passe på hinanden og have det sjovt i en hektisk hverdag.

Vi glæder os til at høre fra dig. Se mere om os på estatemedia.dk og estatekonference.dk Send din ansøgning 
senest den 15. Januar til sevel@estatemedia.dk

Yderligere oplysninger: Kontakt chefredaktør Kamilla Sevel, tlf. 42 76 00 20 eller mail sevel@estatemedia.dk 

Estate Media Nordic ApS blev stiftet i 2008 og har siden skabt en markedsledende 
platform i Danmark foruden at være en del af Nordens førende mediehus med fokus på 
ejendomsbranchen. Det danske kontor ligger i attraktive omgivelser i København K. Selskabet 
har tre vigtige forretningsområder, hvis mål er at skabe viden og netværk i bygge- og 
ejendomsbranchen. På print udkommer det eksklusive branchemagasin Estate Magasin 
6 gange om året. Online leverer Estate Media daglige nyheder på estatemedia.dk og for 
yderligere at bidrage til faglig opdatering, netværk og debat om branchen og markedets 
udvikling, arrangerer Estate Media cirka 40 konferencer, seminarer og events årligt. Se mere på 
estatemedia.dk og på estatekonference.dk
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