
BRÆNDER DU FOR SPORT? 
SÅ BLIV VORES NYE MEDSPILLER!

Brænder du for sportens verden, den lokale sport og specielt for sporten i det danske 
mindretal? Så kan du blive en del af sporten på Flensborg Avis. Vi søger freelance-
medarbejdere, som har lyst til at dække sporten indenfor de Sydslesvigske danske 
Ungdomsforeninger. Det kan være en hjemmekamp hos håndboldholdet DHK Flensborg i 
Oberliga, og det kan være et miniput fodboldstævne i SdU-regi.

Vigtigt for os: at du er sportsinteresseret, at du medbringer en del viden om sport og at du 
taler og især skriver på dansk. Du skal helst være fyldt 18 år (eller være tæt på), ideelt set 
har du et kørekort, men det er intet krav. Du skal have mod på at arbejde i weekenden og 
aftentimerne. 

Og hvad kan vi tilbyde? Du får et unikt indblik i sportens verden på Flensborg Avis. Udover 
mindretalssporten dækker vi bl.a også håndbold Bundesliga. Vi skriver til både print, 
online og de sociale medier. Aflønning sker efter individuel aftale og såvel arbejdstid samt 
-opgaver kan håndteres fleksibelt efter aftale.

Vi ser frem til din ansøgning på mail til Ruwen Möller på sporten: rm@fla.de. Her kan du 
også kontakte os for spørgsmål og yderligere informationer. Medsend gerne tekstprøver, så 
vi kan se, hvordan du skriver.

Flensborg Avis som arbejdsplads
Vi har siden 1869 været dagblad for alle dansksindede i grænselandet, og læses også i 
Danmark. I dag er vi et lille mediehus med 65 medarbejdere og eget trykkeri. 
Vi har en ambitiøs og efterhånden ret ung redaktion med lige mange kvinder og mænd. 
Vi drives af vores vision om at være et centralt medie i grænselandet, der dyrker væsentlig 
journalistik, som både er kritisk og konstruktiv.
Derudover har avisen også en gruppe administrative medarbejdere indenfor marketing, 
annoncesalg, bogholderi, kundeservice samt en række dygtige medarbejdere i husets eget 
trykkeri.
Flensborg Avis medarbejdere har sikre arbejdspladser med overenskomster, der sikrer 
ordnede arbejdsforhold og konkurrencedygtige lønninger. 


