
Vi leder efter dig, der:

· er faglig stærk og har erfaring med sportsjournalistik på 
tværs af diverse digitale platforme. 

· har masser af drive, er udadvendt og særdeles iderig ift. at 
udvikle de digitale fortælleteknikker. 

· er god til i samspil med kollegerne at udvikle nye former 
for journalistik og brugerinddragelse. 

· har mod på at udfordre og udvikle dig selv i et både dansk- 
og tysksproget grænseland. 

· evner både at arbejde i teams og er selvledende fra ide til 
det færdige produkt. 

· er klar på i en lille sportsredaktion at arbejde både aftener 
og weekender.

· kan dansk i skrift og tale på modersmålsniveau.

· evner som minimum at kunne begå sig mundligt og kan 
læse på tysk til journalistisk brug. 

· er uddannet journalist og har gerne minimum et par års 
erfaring. 

· er indehaver af kørekort B.

· er villig til at bosætte sig i Flensborg-området. 

Vi tilbyder:

En konkurrencedygtig lønpakke under overenskomst- 
ordnede forhold.

De skønneste kollegaer på en travl men humørfyldt  
redaktion. 

HÅNDBOLDTOSSET 
REDAKTØR SØGES
Kan du føre vores sportsdækning nye steder hen?

Vi dækker lidt af hvert på sporten hos Flensborg Avis. Men  
er du ikke håndboldtosset, behøver du egentlig ikke læse  
videre. For med SG Flensburg-Handewitt holder et af Europas 
største mandlige håndboldhold til ved Flensborg Fjord.

Hvordan Emil Jakobsen, Mads Mensah, Kevin Møller og alle 
de andre præsterer, trækker mange læsere. Dernæst fylder 
fodbolden meget med semiprofessionelle SC Weiche Flens-
burg 08. Og så sætter vi en ære i at dække breddesporten  
især i de danske mindretalsklubber.

Kan du føre vores sportsdækning nye steder hen?  
For spørgsmålet er, hvordan vi fanger flere læsere også til 
sportshistorier? Hvad er det vi skal satse på i 2023 og frem? 
For den hidtidige dækning med optaktshistorier og efter-
følgende kampreferater er ikke nødvendigvis vejen frem  
heller for Flensborg Avis.

Efter over 150 år med fokus på print first handler det nu om 
digital first. Vil du med på en spændende rejse med masser af 
muligheder for at få indflydelse? Dine kommende kolleger, 
herunder en nyansat redaktionschef og en nyansat online- 
redaktør med fokus på publikumsudvikling, venter på dig.

Nysgerrig?   
Kontakt chefredaktør Jørgen Møllekær  
på +49 151 11334660 eller jm@fla.de 

Ansøgningsfristen er den 25. januar.

Fortrolighed er en selvfølge. Samtaler holdes løbende 
frem til ansøgningsfristen.

Om Flensborg Avis:

Vi er et lille mediehus med 57 fuldtidsansatte og eget tryk-
keri. Avisen udkommer alle dage online, print mandag til 
lørdag. Vi når p.t. ud til 20-25.000 læsere. Vores årsomsætning 
er på ca. 45 mio. kr. En ikke ubetydelig del stammer fra til-
skud via den danske stat, der anser Flensborg Avis for public-
service-mediet for det danske mindretal i Nordtyskland.


