Mediehuset Saltenposten en ledende mediebedrift i Indre Salten. Vi dekker kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal og Beiarn. Nettstedet saltenposten.no dekker
de samme kommunene. Vi er i en fin utvikling og har ca. 900.000 sidevisninger per måned. 65% av denne trafikken foregår på mobil. Saltenposten har i dag
11 ansatte fordelt på redaksjonen og markedsavdelingen. I tillegg eier vi Superb Design, som er et selskap som jobber med grafiske tjenester.

Ansvarlig redaktør/Daglig leder
Saltenposten har en sterk posisjon og viktig samfunnsrolle i Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og Misvær.
Vi har ambisjoner om å vokse digitalt og styrke vår posisjon de neste årene.
Til å lede dette arbeidet søker vi etter ansvarlig redaktør / daglig leder med stort engasjement for lokalsamfunnet og lokal journalistikk,
og med ønske om å utvikle avisa videre.
Vi leter etter deg som har journalistisk teft og ønsker å være en tydelig,
inspirerende og synlig leder. Du evner å skape entusiasme for endring og utvikling.
Du vil fremme engasjerende lokalt innhold og bidra til at Saltenposten styrker sin digitale posisjon i vårt nedslagsområde.
Du vil få et samlet lederansvar for redaksjonell drift og utvikling, annonsesalg og i tillegg til overordnet ansvar for administrasjon i avisa.
Ansvar og oppgaver:
- Lede og være med å utvikle det redaksjonelle arbeidet,
med spesielt fokus på den digitale utviklingen
- Ansvar for å forvalte den publisistiske plattformen til avisa og
være en garantist for at avisa ivaretar sin uavhengighet, saklighet,
sin relevans og sitt samfunnsansvar
- Ansvar for å drive markedsavdelingen
- Overordnet resultatansvar for avisa og
rapportering til styret i avisa
- Personalansvar og medarbeiderutvikling

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn:
- Arbeidserfaring som journalist/redaktør
- Klar forståelse for medieutvikling og digitalisering
- Det er viktig at du har god presseetisk vurderingsevne
- Er opptatt av innsikt og analyse i utviklingsarbeidet
- Gode språkferdigheter, skriftlig og muntlig
Vi søker deg som:
- Er opptatt av resultat og kvalitet
- Er utviklingsorientert og initiativrik
- Har en involverende og inkluderende lederstil
- Har gode samarbeidsevner

For spørsmål vedrørende stillingen kontakt styreleder Odd Øie 95 85 96 26 eller styrets
nestleder Morten Olsen. 97 70 62 33 Søknad med CV sendes styrets nestleder Morten Olsen,
epost: morten@multiservice-fauske.no Søknadsfrist er 15. mars.

