Videnskabsjournalist
Bioomix A/S, Odense

Brænder du for bæredygtighed og grøn omstilling? Har du en bred biologisk viden inden for landbrug,
fødevarer, miljø og sundhed, og kan du skrive om det? Så er du måske vores nye kollega.

Bioomix er en bioindustriel virksomhed, grundlagt i 2021 som et spin-out fra Syddansk Universitet og University of
Western Australia. Vi udvikler en ny generation af naturlige, mikrobielle løsninger, som bl.a. kan erstatte brugen af
sprøjtemidler og kemikalier i landbrugs-, fødevare- og sundhedsindustrien.
Vi er et team på 12 medarbejdere, og en hastigt voksende arbejdsplads. Vi har en stor vision om at blive en af de
førende virksomheder inden for grøn omstilling. Vi søger derfor en ny kollega, som kan stå for vores videnskabelige
kommunikation inden for landbrug, miljø og sundhed i populærvidenskabelige og faglige tidsskrifter, samt på vores
hjemmeside, og på de sociale medier.

Vi tilbyder
•
•
•
•

En arbejdsplads med et passioneret team, gode kollegaer og positiv stemning
Mulighed for at være en del af en virksomhed, som fører an i den grønne omstilling
Muligheder for personlig og faglig udvikling
Et rigtig godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider og en god feriepakke

Dine kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet inden for biologi, miljøkemi eller lignende
Du kan skelne korrelation fra kausalitet, og forstår vigtigheden af kildekritik inden for naturvidenskab
Du har erfaring med videnskabsjournalistik og kan gengive engelske forskningsartikler på højt niveau
Du kan skrive fejlfrit på både dansk og engelsk
Du er struktureret og god til at holde styr på mange kilder samtidig
Du er detaljeorienteret og har flair for layout og design

Som person er du positiv, initiativrig og en god kollega.

Sådan søger du stillingen
Stillingen er fuld tid (eller deltid efter aftale) og til besættelse i juli/august 2022.
Søg jobbet ved at skrive til job@bioomix.com, hvor du vedhæfter følgende dokumenter i én samlet PDF fil:
•
•
•
•

Dit CV med referencer
En kort ansøgning
Relevante eksamensdokumenter
½-1 A4 sides tekst på engelsk om en selvvalgt problemstilling inden for grøn omstilling eller en henvisning til
en populærvidenskabelig artikel (eller lignende) du tidligere har skrevet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Morten Østergaard Andersen på moa@bioomix.com.
Hvis dette ikke er det rette job for dig, kender du måske nogen, som ville passe perfekt til stillingen. Del gerne
opslaget i dit netværk.

