
Med Israel for fred (MIFF) blev stiftet i Norge i 1978. Hovedformålet er at sprede information om, og skabe 
større  forståelse for, Israel og det jødiske folk.  De sidste ti år er medlemstallet øget fra 2.000 til over 10.600 
medlemmer, og antallet af lokalafdelinger er steget  fra 5 til 27. En redaktion og administration med fire 
stillinger har ansvaret for Nordens største pro-israelske hjemmeside (www.miff.no), informationsavisen 
”Midtøsten i fokus”, ugentlige radiokommentarer, medie- og politikerkontakt, bogproduktion, Facebook og 
Twitter med mere. Primo 2018 etablerede  vi MIFF Danmark som datterorganisation.  

 Hjemmesiden miff.dk blev åbnet den 19. april.      

MIFF Danmark søger 

Internetjournalist 

MIFF søger snarest én eller flere danske medarbejdere, som kan holde 

hjemmesiden miff.dk levende med nyheder og baggrundsartikler om Israel på 

et letlæseligt dansk. Opgaver: 

• Følge med udvalgte israelske engelsk-sprogede medier – og rapportere på dansk. 

• Følge med danske medier og debat, rapportere, og følge op. 

• Deltage i udarbejdelse af baggrundsartikler, kald til handling og handlingsplaner. 

• Opdatere www.miff.dk, miff.dks Facebook side, og miffdk på Twitter. 

• Udarbejde danske undertekster som kan anvendes på video'er, hvor der tales engelsk 

eller norsk. Dansk korrektur i øvrigt. 

• Journalistiske udviklingsprojekter efter nærmere aftale efterhånden som vi får 

ressourcer til det. 

Vores krav og ønsker til dig 

• Du har en god og sikker sproglig håndtering af dansk, og en solid forståelse af norsk og 

engelsk.  

• Du har viden om Israel og Mellemøsten, og gerne erfaring med (frivilligt) arbejde for 

Israels sag. 

• Det er vigtigt, at du kan samarbejde hurtigt og smidigt – og med godt humør. 

• I dit formidlingsarbejde er du primært interesseret i at blive forstået af de relevante 

danske offentligheder, så vores information kan blive brugt aktivt. 

• Du skal helst have erfaring med nyhedsformidling på internettet og i sociale medier. 

• Du har det let ved at sætte dig ind i forskellige systemer og platforme - dem du ikke 

kender i forvejen, vil vi hjælpe dig at komme i gang med. 

Vilkår 

MIFF Danmark er i en opstartsfase. På sigt ønsker vi at ansætte mindst en journalistisk 

medarbejder på fuldtid. Lige nu kan det være nødvendigt med en deltidsstilling. 

MIFFs ansatte og frivillige arbejder allesammen fra hjemmekontorer, og vi er derfor åbne for 

ansøgere fra hele Danmark – og evt danskere som bor udenfor Danmark. 

Journalisten/journalisterne refererer fagligt til den daglige leder og redaktør af MIFF Danmark, 

Dina Grossman.  

Tiltrædelse snarest. 

Spørgsmål og ansøgning 

Har du spørgsmål, bedes du kontakte Conrad Myrland, som er bestyrelsesformand for MIFF 

Danmark og daglig leder af MIFF Norge. Tlf. +41 41 17 67 80 eller brug Facebook 

Messenger https://www.facebook.com/conrad.myrland.3  

Ansøgning med CV/dataliste og referencer - gerne med eksempler på skriftligt arbejde - 

sendes til post@miff.no snarest muligt. 
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