RADIO LOUD SØGER STUDENTERMEDHJÆLPER
MED STÆRKE VIDEOKOMPETENCER
Jobbet

Du er:

Ved du, hvad der rør sig på sociale
medier? Elsker du digitale trends? Og
brænder du for at skabe engagerende
content og stærke videoformater? Så er det
dig, vi står og mangler på vores
SoMe-redaktion.

• Stærk inden for videoformidling
• Har viden inden for sociale medier (trends,
tendenser, formater)
• Erfaring med videoredigering og
produktion
• Praktisk erfaring med Adobe-pakken
(Premiere Pro, Photoshop etc.)
• Fortrolig med målgruppen 15-32 år
• Struktureret og fleksibel

Radio LOUD laver det fedeste radio til den
unge målgruppe, og alt den gode lyd skal
også ud og leve på vores digitale platforme.
Du skal være med til at formidle de gode
radiofortællinger, og derfor er det vigtigt, at
du har en skarp forståelse for, hvordan de
kan få et liv uden for æteren.
Det er klart en fordel, hvis du tidligere har
produceret videoindhold til sociale medier,
da din primære opgave bliver at udvikle,
tilrettelægge og producere video til vores
digitale platforme i tæt samarbejde med
resten af SoMe-redaktionen. Der er højt til
loftet og flad struktur, så du får masser af
ansvar og lang snor. Vi skal have de gode
historier og de unges fortællinger ud og
leve, og derfor er det vigtigt, at du har
gå-på-mod, tør gå helt nye veje og har næse
for det overraskende, provokerende og
anderledes.

Hos LOUD får du:
Der er tale om en deltidsstilling på omkring
20 timer på SoMe-redaktionen i København
med ansættelse hurtigst muligt.
Arbejdstiden vil være selvtilrettelagt, og der
vil forekomme aften- og weekendarbejde,
da du bliver koblet på udvalgte programmer,
som du skal følge og producere indhold til.
Det praktiske
På Radio LOUD er der faste redaktioner i
København og i Svendborg. Derudover har vi
en del programmer, der produceres i
samarbejde med vores partnere. Det
betyder, at jobbet byder på møder både på
redaktionerne og hos partnerne.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte SoMe-redaktør Laura Carstens
på laura@radioloud.dk. Send din ansøgning til job@radioloud.dk og noter ”SoMe – studentermedhjælper” i emnefeltet.
Ansøgningsfrist: mandag d. 21. september klokken 12.00.
Radio LOUD er et public service-medie og ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi
opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel
orientering, handicap, religion eller alder.

