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Ved bestilling, oplys annoncekode 
for specialpris: RUDERSDAL

Fejr nytåret i de smukke 
historiske rammer i Rom
6 dage • Centralt hotel, udlugter og rejseleder

Inkl. 5 retters nytårsmiddag på restaurant

Indkvartering på vores hotel, som ligger 
midt i Roms historiske centrum.

Byvandring om formiddagen og frokost 
på romersk trattoria.

Besøg i Vatikanet om formiddagen, hvor 
vi besøger Peterspladsen og Peterskir-
ken. Om aftenen besøg i bydelen Traste-
vere med middag på historisk restaurant. 
Aftenrundtur med bus.

Byvandring om formiddagen i H.C. An-
dersens fodspor. Nytårsaften med ita-
liensk middag på god restaurant i gåaf-
stand  fra hotellet.

Udlugt til Castelli Romani, de gamle 
fæstninger udenfor Rom. Besøg i byen 
Nemi, med frokost på restaurant.

Morgenmad og hjemrejse.

Rækkefølgen i dagsprogrammet
varierer alt efter afrejsedato.

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

Dagsprogram

• Fly SAS København-Rom t/r
inkl. bagage

• Lufthavnstransfer t/r
• 5 nætter på centralt hotel:

Hotel Pace Helvezia ELLER
Hotel Genio

• 5 x morgenmad og 2 x frokost
• Nytårsarrangement med

5-retters middag på restaurant
• Aftentur i Rom med middag på

restaurant i bydelen Trastevere
• 3 byvandringer i Rom
• Udlugt til Castelli Romani
• Erfaren dansk rejseleder

Afrejse 28/12 Pace Helvezia ...........kr. 8.395
Afrejse 29/12 Pace Helvezia ...........kr. 8.395
Afrejse 30/12 Hotel Genio ...............kr. 8.395

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

www.besttravel.dk/rom-nytår

Inkluderet i prisen

Cirkusgenren tages under
kærlig behandling, når Mun-
go Lab den 24. september bå-
de kl. 19.30 og kl. 21 lægger ve-
jen forbi Gl. Holtegaard.

Udgangspunktet for fore-

stillingen er den aktuelle ud-
stilling CIRKUS og i særdeles-
hed Tal R’s gådefulde værk
Spotlight.

Mungo Lab er et eksperi-
menterende format, hvor tea-
trets skuespillere med en
stedsspecifik, original idé, kort
prøvetid og kun én spilleaften
prøver kræfter med nye isce-
nesættelser, tekster og form-
sprog.

Publikum får denne aften
lov til at komme indenfor i
Mungo-laboratoriet midt i
kunsthallens rød- og hvidstri-

bede udstillingsrum. Mungo
Lab #35 – CIRKUS er iscenesat
af Petra Søe. Skuespilensem-
blet består af skuespillerne
Marianne Mortensen, Henrik
Prip, Malin Rømer Brolin-Tani
og Jonas Munck-Hansen. Va-
righed: ca. 45 min. 

Køb billet på
www.glholtegaard.dk. Du kan
også købe din billet på dagen i
kunsthallen, hvis der ikke er
udsolgt. Der er et begrænset
antal pladser, og billetten in-
kluderer adgang til udstillin-
gen.

Foto: David Stjernholm

Mungo Park, 
Tal R og CIRKUS
Mungo Lap går i
kødet på den aktu-
elle udstilling, CIR-
KUS på Gl. Holte-
gaard
Af Pernille Borenho�

Vi skaber oplyste borgere     JP/Politikens Hus er en af Danmarks førende medievirksomheder. Vores formål er at formidle oplysning, nyheder og debat til borgerne. 
Koncernens udgivelser tæller blandt andet Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken samt nogle af Danmarks toneangivende erhvervsudgivelser. JP/Politikens Hus ejer 49,9 
pct. af Dagbladet Børsen og står bag Finans og Watch Medier. Med JP/Politikens Forlag udgiver vi en række af Danmarks og Sveriges mest læste forfattere. Og i regi af Politikens 
Lokalaviser udgiver vi mere end 50 lokale ugeaviser i Danmark og Sverige. JP/Politikens Hus beskæftiger 2.100 ansatte og havde i 2018 en omsætning på 2,8 mia. kr.

Landets hurtigst voksende lokale nyhedssites søger en 

frontend-udvikler, der vil være med til at forbedre vores 

digitale univers, som hver måned har mere end 5 mio. 

besøg og rangerer blandt de 20 mest besøgte danske 

sites. Vi driver 19 lokale sites i Danmark og 21 i Sverige 

under de to brands Lokalavisen.dk og Lokaltidningen.se.

Vi er i en rivende trafi kmæssig og økonomisk udvikling, 

og savner en ambitiøs udvikler, der kan hjælpe os med 

at gøres vores sites hurtigere, mere brugervenlige og 

robuste.    

Som Danmarks største lokale mediehus har vi høje 

ambitioner med vores digitale tilstedeværelse, som du 

skal være med til at indfri. Det er derfor vigtigt, at du 

har fl ere års erfaring med frontend-teknologier og en 

brændende lyst til at lære fra dig og lære nyt. Politikens 

Lokalaviser er en del af JP/Politikens Hus A/S.

Du kommer til at arbejde med:
• Frontend-udvikling i responsivt design

•  Integration mod diverse API-løsninger og tredjeparts-

produkter (web-tv, nyhedsbreve, e-papers …)

•  På dagsordenen er særligt integration mellem vores 

sites og adserveren AppNexus

• SEO

•  Projektledelse af og/eller deltagelse i større og små 

projekter

• Support af sælgere og journalister

•  Håndtering af de ca. 15 systemer som udgør vores 

digitale platform 

Vi forestiller os du:
• Har minimum 3 års erfaring med frontend-udvikling 

• Arbejder fortroligt med JSP, jQuery, CSS og HTML

• Kommer fra et annoncefi nansieret medie 

• Kan varetage direkte dialog med samarbejdspartnere 

•  Nemt kan tale med og supportere såvel journalister 

som sælgere

•  Trives med at få hjulene til at dreje og tage hånd om 

såvel små som større projekter

•  Har sans for detaljen, kan arbejde selvstændigt og 

struktureret 

• Har lyst til at være med på en ambitiøs digital rejse

•  Og det vil være et stort plus, hvis du kender til Escenic 

(vores CMS) og widget framework (frontend)

Vi holder til i Charlottenlund. 

Stillingen er 37 timer/ugen og arbejdet ligger primært i 

dagtimerne. 

Lyder det som en stilling, der er skræddersyet til dig, så 

send din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist er onsdag den 18. september.

Vil du høre nærmere om stillingen, er du velkommen til 

at kontakte: 

Thomas Hviid-Andersen

Digital Manager

tha@lokalavisen.dk

Tlf.: 2927 2390 

Ambitiøs Frontend’er til vores digitale univers


