
Webredaktør (alternativt Digitalredaktør eller Nettredaktør) i NORFO 

 

Rollen som digitalredaktør i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig med snarlig tiltredelse. 

Funksjonstiden er tre år.  Digitalredaktøren er organisatorisk plassert i NORFOs 

kommunikasjonskomite og rapporterer til leder for kommunikasjonskomiteen. 

  

NORFOs kommunikasjonskomité skal bidra til synlighet og godt omdømme av Rotary i 

Norge. Kommunikasjonskomiteen er i en spennende fase med utvikling av en ny 

kommunikasjonsstrategi, der digitalredaktøren vil få en sentral rolle.  

  

Hovedoppgaver: 

 Ha hovedansvar for å styrke posisjonen til Rotary i alle digitale kanaler 

 Ansvar for å planlegge og koordinere den løpende redaksjonelle dekningen gjennom 

Rotaryåret 

 Lage egne nyhetssaker og redigere/publisere saker i tett samarbeid med klubber, distrikter, 

NORFOs styre og kommunikasjonskomite 

 Oppdatere og utvikle www.rotary.no og organisasjonens Facebooksider 

 Sørge for en tydelig Rotary-profil på alle digitale flater 

  

Kvalifikasjoner: 

 God kunnskap og kompetanse ift nyhetsformidling på digitale flater 

 Kunnskaper om journalistiske verktøy på nett 

 Erfaring med nettutvikling og kunnskap om sosiale medier som distribusjonskanal 

 God journalistisk forståelse og vurderingsevne, og stødig i etiske vurderinger 

 Kompetanse innen video, bilde og tekst 

 Erfaring med Søkemotoroptimalisering (SEO) 

  

Vi ønsker at du: 

 Mestrer å jobbe både overordnet strategisk og operativt med kommunikasjon og innhold i 

digitale kanaler. 

 Er en strukturert, initiativrik og tydelig person som evner å drive prosesser med innspill fra 

mange hold 

 Har god Rotary-forståelse. 

  

Vi kan tilby: 

 Spennende og utfordrende oppgaver, der du kan påvirke Rotarys omdømme 

 Utvidet kontaktnett; kontakt med både distriktenes og NORFOs ansvarlige innenfor 

kommunikasjon og nettbruk, samt med mange aktive og engasjerte rotarianere i hele landet 

 Kunnskapsoppbygging gjennom Rotarys kommunikasjonssamarbeid på sonenivå (særlig 

innen Danmark, Sverige m.m.) 
  

Videre vil du: 

 Få en god oversikt over hva som skjer i distriktene/klubbene, noe din klubb/ditt distrikt 

kan nyte godt av 

 Kunne få anledning til å dekke arrangementer i media forskjellige steder i landet 

  

 Som alle andre verv i Rotary, er også digitalredaktøren i Norfo ulønnet.  Reiseutgifter og andre 

utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer. 

  

http://www.rotary.no/
http://www.rotary.no/


Nærmere opplysninger om vervet fås hos leder i kommunikasjonskomiteen Ole Morten Ona Ringdal 

på tlf 909 18 959 eller fungerende webredaktør Tore Jørgen Slettahjell på tlf 920 83 500 

  
Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til Norfo v/sekretær Svein Tore Stiansen 

(stianse@online.no) innen 15. januar 2018. 

  


