
Nu förstärker vi vår lokaljournalistik.  Är du en driven nyhetsreporter, som brinner för 
den lokala journalistiken och är lika bekväm att jobba med digitalt som med print?

 

VI SÖKER NU

3 NYHETSJOURNALISTER 
FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Vi förväntar oss:

Syd-Österbotten söker en 

JOURNALIST
till redaktionen i Närpes

 Närproducerade nyheter har varit Syd-Österbottens trumfkort i 
snart 120 års tid. Sydin är ledande tidning i kommunerna Närpes, 

Kristinestad och Kaskö, och även Korsnäs hör till vårt bevakningsområde. 
Vi vill utveckla den lokala journalistiken i både i våra digitala 
kanaler och i vår tidning. Syd-Österbotten har redaktion och 

kundtjänst i Närpes och i Kristinestad. 
Vill du veta mera? På frågor svarar chefredaktör Mats Ekman, tel. 

(06) 7848 732 eller 0400-763431 eller via mejl. 
Skicka din ansökan jämte cv senast den 14 november på adressen: 

mats.ekman@hssmedia.� 

www.vasabladet.� www.ot.� www.sydin.� 

Vasabladet söker en 
 

JOURNALIST
 som ska förstärka vår lokala nyhetsbevakning. 

Du är stationerad på Vasabladets redaktion i Vasa.
Vasabladet är ledande tidning på svenska i Österbotten med största nyhetssajten i hela regionen. VBL satsar mer 

och mer på nyhets- och lokalbevakningen och inom ramen för vår lokaljournalistik bevakar vi Österbotten från i huvudsak 
Nykarleby i norr till Kristinestad i söder. Vi jobbar målmedvetet och vill även i framtiden ge våra kunder och läsare bästa 

möjliga nyheter och lokala innehåll på vår nyhetssajt och i vår tidning.
Vill du veta mera? På frågor svarar chefredaktör Niklas Nyberg via mejl eller tel. 050-3688 577.

Skicka din ansökan jämte cv senast den 14 november på mejladressen: niklas.nyberg@hssmedia.�   

Österbottens Tidning söker en

JOURNALIST
 till redaktionen i Karleby

Österbottens Tidning är ledande tidning och nyhetssajt på svenska i 
norra svenska Österbotten. ÖT ska inom kort börja utkomma i två olika 

upplagor, en för Jakobstadsregionen och en för Karlebyregionen.
Vi bygger upp ett helt nytt koncept för en lokaltidning som ska 

tilltala läsarna i båda regionerna och som tack vare samarbetet 
inom HSS Media-koncernen har både djup och bredd.

Vill du veta mera? På frågor svarar chefredaktör Kenneth Myntti,  
tel (06) 7848 456 eller 0500-838 921 eller per e-post.

Skicka din ansökan jämte cv senast den 14 november på adressen: 
kenneth.myntti@hssmedia.� 

HSS Media Ab ger ut Österbottens tre största svenska dagstidningar - Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-
Österbotten. Vi är en dynamisk mediekoncern i ständig utveckling. Vi satsar på våra starka varumärken, digitalt och 
på papper, men samtidigt utvecklar vi nya affärsmöjligheter. I vår produktfamilj ingår också bland annat sevendays.
�  och Jeppis Weekly och under 2017 väntar nya spännande lanseringar. År 2015 omsatte HSS Media-koncernen 19 
miljoner euro och gjorde en vinst på 1,2 miljoner euro.  Bolaget har sammanlagt 125 anställda och verksamhet på 
fem orter, Vasa, Jakobstad, Karleby, Närpes och Kristinestad. HSS Media ägs av Harry Schaumans Stiftelse.

• Journalistutbildning, annan högskoleutbildning eller journalistisk arbetserfarenhet.
• Vass nyhetsnäsa, förmåga att värdera och prioritera nyheter. 
• Beredskap att jobba mot de snabba digitala kanalerna först. 

• Erfarenhet och/eller vilja att lära dig digital och mobil journalistik. 
• Ett bra nätverk i och ett kunnande om lokalsamhället. 

• Förmåga att jobba självständigt och � exibelt, men också vara en god lagspelare. 
• Att du kan fotografera, att du har körkort och att du har goda kunskaper i � nska.


