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JOB 2020 

Tandlægebladet søger 
journalist til 
barselsvikariat 
Tandlægeforeningen, København 
 
Brænder du for at lave god magasinjournalistisk til en 
faggruppe med en stærk faglig identitet? Og har du 
fornemmelse for journalistik og formidling på både print, web, 
nyhedsbreve og SoMe – og ikke mindst for samspillet imellem 
dem? Så er du måske vores nye kollega på Tandlægebladet.  
 
Om jobbet  
Som journalist på Tandlægebladet skriver du artikler inden for 
alle genrer til printmagasin og web, du laver nyhedsbreve og 
indhold til bladets Facebook-profil, og sammen med den adm. 
redaktør har du ansvar for bladproduktionen i samarbejde med 
grafikere, fotografer og de øvrige dygtige folk, der bidrager til 
bladet. Du medvirker til redigering af faglige nyheder og 
guides. 
 
Vi tilbyder et barselsvikariat på 1 år. 
Et spændende job med journalistisk formidling inden for 
mange genrer og på mange platforme på et magasin med et 
højt ambitionsniveau. Gode kollegaer i en velfungerende 
afdeling med mulighed for faglig sparring og stor 
selvstændighed i opgaverne.   
 
I Tandlægeforeningens sekretariat arbejder vi målrettet og 
strategisk med fokus på vores kerneopgave, som er, at vi har 
tilfredse medlemmer. Vi har en anerkendende tilgang til vores 
arbejdsfællesskab, hvor ledelse og følgeskab går hånd i hånd. 
Vi har en stærk teamånd, hvor vi ser hinanden som 
kompetente bidragsydere til kerneopgaven. 
 
Om dig  
Du har formentlig erfaring med magasinjournalistik og kan få 
billeder, ord og layout til at spille sammen og fortælle stærke 
historier. Du kan vinkle og er fortrolig med de forskellige 
journalistiske genrer. Du har mod på og gerne erfaring med at 
sætte dig ind i tungt fagligt stof, og du står ikke af ved tanken 
om skulle redigere en guide om implantatbehandling. Måske 
interesserer du dig for sundhedsområdet? Og så kan du lave et 
Facebook-opslag, der skaber engagement hos målgruppen. 
Erfaring med video-journalistik er et plus, men ikke et must. 
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Derudover: 

• Du er uddannet journalist eller lignende 
• Du har initiativ, gode idéer og får noget fra hånden 
• Du er en god kollega 

 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Den ugentlige arbejdstid er på 32 timer. Løn efter 
kvalifikationer, arbejdsgiver betalt pensionsordning, 
helbredssikring og andre personalegoder, bl.a. økologisk 
kantineordning. 
 
Start 
Stillingen er til besættelse medio marts / primo april 2020.  
 
Vil du vide mere? 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte adm. 
redaktør Gitte Almer Nielsen på gan@tdl.dk eller tlf. 33 48 77 
55.  
 
Ansøgning  
Send din ansøgning og CV til hr@tdl.dk snarest muligt og skriv 
”Journalist barselsvikariat” i emnefeltet. Der holdes samtaler 
løbende.  
 
Om Tandlægebladet og Tandlægeforeningen 
Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemsblad. Det 
udkommer på print 12 gange om året i ca. 6.000 eksemplarer 
og løbende på Tandlaegebladet.dk. Tandlægebladet er både et 
videnskabeligt tidsskrift og et journalistisk redigeret fagblad, 
der har til formål at give læserne faglig viden samt at 
informere og engagere læserne på områder, der er relevante 
for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner. 
Tandlægebladet blev nomineret til Anders Bording-Medieprisen 
i 2019. 
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