
 

VJ SØGES TIL 
TV GLADS AFDELING I ESBJERG 

Du har styr på din journalistiske værkstøjskasse og kan bruge den til at fortælle de 
historier, der interesserer modtageren. Du har sans for både at se og formidle den gode 
historie til tv og stortrives også bag et kamera. Redigering skræmmer dig ikke, og du 
kender FCPX.  
Kan du kende dig selv i beskrivelsen, så er du måske vores nye kollega, hvis du samtidig 
har lyst til at være en del af temaet i en lidt anderledes medievirksomhed under evig 
forandring. Vores faste uddannede journalist og resten af TV-Glad teamet i Esbjerg savner 
en kollega med faglighed og indsigt til at indgå i den journalistiske redaktion fra den 
1.august. 
 
TV-Glad er verdens første tv-station for udviklingshæmmede og en del af Glad Fonden. 
Der er aktuelt fire afdelinger i København, Ringsted, Aabenraa og Esbjerg, som arbejder 
tæt sammen om at udføre TV-Glads mediestrategier. Formelt vil du blive ansat i og 
tilknyttet TV-Glad Esbjerg, der har 14 medarbejdere ansat på særlige vilkår og p.t 
1ordinært ansat. Der samarbejdes tæt med Glad fagskoles lærere og elever. 
 
Vi producerer medieindhold til egne tv-programmer, der sendes på 
landsdækkende lokal-tv, men også til facebook, instagram, og snapchat. Vi er siden 2016 
udkommet som en decideret mediekanal på www.tv-glad.dk. Her kan du finde artikler, 
radioprogrammer, tv-indslag og animationer. 
 
Du skal have stor lyst til at arbejde i en socialøkonomisk virksomhed sammen med 
kolleger ansat på mange og forskellige vilkår. Hos os får du en hverdag i en uhøjtidelig 
atmosfære, hvor der er stor variation i udfordringerne og som regel højt humør. Vi 
forventer, at du er udadvendt og god til at formidle din viden. Du kan have erhvervet din 
viden på mange forskellige måder, så det fortæller du os selvfølgelig om i din ansøgning. 
 
Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelse sker i henhold til Glad Fondens 
husoverenskomst. Du vil få et tæt samarbejde med afdelingsleder Sanne Hansen og 
journalist Birgitte Rasmussen, men også med TV-Glads chefredaktør Nathalie Bitton, der 
sætter rammerne for udøvelsen af den fælles mediestrategi og som arbejder i København. 
 
Du er velkommen til at kontakte følgende for flere oplysninger 
Nathalie Bitton på mobil 2625 1765. 
Sanne Hansen på mobil 2369 1935. 
Der er ansøgningsfrist den 17. maj 2021og samtaler den 27. og 28.maj 2021 
Send din ansøgning med CV til sanne.h@gladfonden.dk 
 
Glad Fonden 
Er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a. medier, kultur, 
køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt samarbejde 
mellem mennesker med og uden handicap. 
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det 
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende. 
 
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk 


