
Er du en dyktig journalist med interesse for næringsliv og ambisjoner om å påvirke dagsorden, kan du være rett person til vårt 
team. Watch Media søker en talentfull og ambisiøs journalist til vår nyhetsredaksjon for finansbransjen, FinansWatch.

FinansWatch er en del av nyetablerte Watch Media Norway AS som eies av JP/Politikens Hus, Danmarks største aviskonsern. 
Vårt danske søsken, Watch Medier A/S, er en av Danmarks største næringslivsredaksjoner, med rundt 65 journalister, og er 
bygget på uavhengig, kritisk, objektiv og rettferdig journalistikk med fokus på substans. Samtlige redaksjoner i Watch Medier er 
abonnementsbaserte, digitale næringslivsredaksjoner.

Du trenger ikke kunne alt om finans fra før, men du må være klar til å lære og har teft for gode nyheter. Som journalist i Finans-
Watch kommer du til å jobbe tett opp mot en av de bransjene i Norge med størst samfunnsmessig betydning, og som samtidig 
preges av store omstillinger og konkurranse fra nye aktører.

FinansWatch er et veletablert nyhetsmedium i Danmark, hvor det siden oppstarten i 2010 har blitt en ledende nettavis for 
finansbransjen og er ofte sitert i danske massemedier. Dette konseptet etableres nå i Norge. 

FinansWatch er for alle med interesse for bank, finans, forsikring, pensjon og fintech. Nyhetsdekningen er bred og omfatter 
både store og små aktører, regulering og lovgivning, trender, konkurranse, strategi, ledelse, personer, innovasjon og mer. 

Avisens suksess avhenger i stor grad av deg, noe som stiller krav til innsats og vilje til å slå konkurrentene hver eneste dag. 
Du er nysgjerrig og utholdende og har teft for gode historier og riktig vinkling. Du må også være god til å samarbeide og lett å 
omgås. 

Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg som journalist i et velprøvd og vellykket konsept i et dynamisk oppstartsmiljø, hvor 
det er kort vei fra tanke til handling – og hvor alle drar i samme retning. 

Vår ambisjon stiller høye krav til kvalitet og troverdighet – og evnen til å kombinere dette med den hurtighet og produktivitet 
som kreves av digitale nyhetsmedier. Vi leverer både kjappe nyhetsoverblikk og unike vinklinger som setter dagsorden – og 
setter dagsorden i riktig sammenheng.

Vi ønsker å sette sammen en redaksjon med en blanding av unge talenter og erfarne næringslivsjournalister. Felles for alle er 
ønsket om å lage næringslivsjournalistikk på en ny måte. Vi tror at fremtidens næringslivsjournalistikk skal leveres digitalt av 
journalister som har kunnskap om hva de skriver om.

Vi forventer at du: 

 ■ Har erfaring med næringslivsjournalistikk
 ■ Kan inngå i et fellesskap og ta ansvar i en liten redaksjon
 ■ Kan utvikle og følge opp egne ideer
 ■ Kan sette deg inn i komplekse problemstillinger
 ■ Interesserer deg for å dykke ned i og få spisskompetanse innen et nisjeområde
 ■ Kan kombinere kvalitet med hurtighet
 ■ Kan holde dampen oppe og levere hver dag
 ■ Ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt
 ■ Behersker engelsk godt 

FinansWatch søker journalist 
Vil du bli med å bygge opp et nytt digitalt mediehus i Norge? 
Vi søker talentfull næringslivsjournalist til fast stilling i FinansWatch.

Slik søker du: Send en e-post med søknad og CV til me@finanswatch.no.

Søknadsfrist: 2. mars 2020.

For spørsmål og informasjon: Magnus Eidem, redaktør, FinansWatch – me@finanswatch.no, tlf. 900 23 280
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