ESTATE MEDIA SØGER

Journalist

Estate Media har gennem 14 år opbygget en førende nyhedsportal for ejendomsbranchen.
Vi lægger vægt på at være et medie, der leverer uafhængig kvalitetsjournalistik, konkret
viden og baggrundsforståelse til vores mange daglige læsere i den professionelle
ejendomsbranche.
Vi søger nu en journalist til at blive en del af vores redaktion.
Vi kan tilbyde
· en journalistisk arbejdsplads med store ambitioner og højt til loftet
· mulighed for at skrive såvel korte skarpe nyheder som længere features og reportager
· højt tempo i et tæt og entusiastisk kollegialt samarbejde med et stærkt socialt
fællesskab
· mulighed for selv at forme stillingen og gode udviklingsmuligheder
· at blive en del af et nichemedie tæt på kilder og læsere
· selvstændige arbejdsforhold med god plads til egne ideer
· mulighed for et fleksibelt arbejdsliv med vekslen mellem dage på vores skønne kontor
i det indre København og hjemmearbejde.
Vi søger en journalist, der har
· en baggrund som uddannet journalist med journalistiske grundværdier som
omdrejningspunkt
· kendskab til og interesse for erhvervsstof eller som brænder for at få det
· basal forståelse af et regnskab og en virksomheds succeskriterier
· lyst til at få kendskab til ejendomsbranchen og stor nysgerrighed i forhold til at kunne
rapportere, hvem der ejer, driver, designer, køber og sælger boliger, kontorer, butikker
og hoteller og hvorfor de gør det
· et ønske om at bidrage med høj kvalitet, troværdighed og integritet
· lyst til at arbejde selvstændigt og tage ansvar i forhold til både kilder og læsere
· stor lyst til at komme ud og møde mennesker og fortælle om historien bag såvel som
at skabe gode historier via interviews over telefonen.
Du kommer til at arbejde sammen med de øvrige på redaktionen i en organisation med 14
medarbejdere, hvor du indgår i vores fælles ideudvikling og vidensopbygning. Vi er desuden
en del af nordiske Estate Media Group, og du får derfor også kolleger i både Norge og
Sverige.
OBS. Vi ansætter så snart, vi har fundet den rigtige, så send din ansøgning hurtigst muligt
til chefredaktør Kamilla Sevel på sevel@estatemedia.dk vedlagt CV og et relevant
eksempel på en artikel.
Estate Media Nordic ApS blev stiftet i 2008 og er en markedsledende platform i Danmark. Vi er desuden en del af det
Bonnier-ejede Estate Media Group, der er Nordens førende mediehus med fokus på ejendomsbranchen. Vi har tre vigtige
forretningsområder, hvis mål er at skabe viden og netværk i bygge- og ejendomsbranchen. På print udkommer Estate
Magasin 6 gange om året, online leverer vi daglige nyheder på estatemedia.dk, og hvert år arrangerer vi i Danmark cirka
35 konferencer, seminarer og events. Se mere på www.estatemedia.dk.
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