
 
 

 

 
Skal du være en del af en gennemgribende digitaliseringsrejse? Og kan du producere levende for-
tællinger i både video og på skrift?  
 
 

Videojournalist 
 
 
BL – Danmarks Almene Boliger søger en videojournalist til deres digitaliseringsrejse af den journalistiske 
produktion. Efter mange år med trykte udgivelser har BL besluttet at digitalisere disse for at følge med den 
digitale udvikling – og ikke mindst brugernes udvikling. BL’s journalistiske produktion skal derfor vokse og 
udvikles markant digitalt.  
 
Med reference til kommunikationschefen bliver du ansvarlig for at udvikle, producere og redigere den dag-
lige nyhedsproduktion til Beboerbladets og Fagbladet Boligens hjemmeside, til Facebook, i nyhedsbreve 
mv. omkring alle aspekter af livet i de almene boliger. Dette inkluderer både videocontent og velskrevne 
artikler til både hurtige nyheder, reportager samt andre kreative formater, der formår at skabe engage-
ment på de sociale medier.  
 
Du bliver en del af kommunikationsafdelingen, som består af 10 medarbejdere – en afdeling med høj faglig-
hed, specialiseret i kommunikation og journalistik. 
 
 
Erfaring og kvalifikationer  
Du er med fordel uddannet journalist og har erfaring som videojournalist, herunder erfaring fra arbejdet 
med skriftlig kommunikation samt udvikling, produktion og redigering af videocontent. 
 
Du kan det journalistiske håndværk, og du har dokumenteret erfaring med at formidle fortællinger digitalt, 
herunder også på de sociale medier. Desuden har du interesse for BL’s virke i forhold til bolig- og socialstof, 
og du drives af muligheden for at levere indhold til både Fagbladet Boligens og Beboerbladets digitale plat-
forme. 
 
Du har med fordel erfaring fra et nationalt eller regionalt nyhedsmedie eller fra en organisation, og du er 
desuden velformuleret i både skrift og tale og formår at kommunikere på en letforståelig og kreativ måde. 
 
 
Personlige egenskaber 
Du er en ekstrovert teamplayer, imødekommende og du besidder stærke samarbejdsevner. Desuden er du 
produktiv, handlingsorienteret og formår at levere hyppigt og rettidigt. 
 
Ydermere er du kreativ og kan bidrage med konceptudvikling på nye kampagner. Du udviser engagement 
og er fokuseret og målrettet, og du trives med at arbejde selvstændigt i en politisk organisation.  
 
  



 
 

 

Arbejdssted 
Studiestræde 50, 1554 København V.   
 
 
Boligselskabernes Landsforening – Danmarks Almene Boliger  
BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer i Danmark. I alt er vi 482 boligor-
ganisationer, der tilsammen råder over en halv million hjem. Vores hjem er overkommelige i pris og rum-
mer gamle og unge, familier og handicappede. De, der har det svært, og de, der har det nemmere. Et-, to- 
og tresprogede. Vores hjem er kort sagt bæredygtige både økonomisk og socialt. For fællesskabet og for 
den enkelte. Læs mere på www.bl.dk.  
 
 
Ansøgning og CV  
Send din ansøgning, dit CV samt eksempler på artikler, video eller andet indhold, mærket 30441 til Laigaard 
& Partners A/S på e-mail hrm@laigaard-partners.com. Vi behandler din henvendelse fortroligt og videregi-
ver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 18 00. 
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