A Hajdú-Bihar, Borsod-Ababúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
nyomtatott és online média területén piacvezető Inform Média Lapkiadó Kft. az
alábbi feltételekkel keres

szerkesztő
munkatársat.

Feladatok:
l napi lapindító értekezlet tartása
l a lapban megjelentetni kívánt cikkek kiválasztása és szerkesztése
l a témák kiválasztásának jóváhagyása, a feladatok újságírókhoz
rendelése, a megírt szövegek véglegesítése
l tartalmi ötletelésben való részvétel
l oldaltükrök készítése
l szerkesztőségi tördelési munkák elvégzése
l cikkek írása
Elvárások:
l Felsőfokú végzettség
l Több éves szakmai tapasztalat
l Jó helyesírás és íráskészség
l Kiváló kommunikációs, tárgyalási, szövegértési és szövegstrukturálási készség
l Pontosság, precizitás, megbízhatóság
l Jó szervezőkészség
l Együttműködő és kapcsolatteremtő képesség
l Önállóság, kreativitás
l Jó munkabírás, terhelhetőség és stressz tűrés
Előny:
l Médiavállalatnál szerzett tapasztalat
Amit nyújtunk:
l Versenyképes fizetés, béren kívüli juttatások
l Változatos, szakmai kihívásokkal teli feladatok
l Dinamikus csapat
l Barátságos munkahelyi légkör
Munkavégzés helye: Debrecen
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és úgy érzi, megfelel az elvárásoknak, küldje el önéletrajzát a pozíció megjelölésével
az hr@inform.hu e-mail címre.
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