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Ljudet av en ny medarbetare - välkommen
Alice Schönfeldt!

Säg hej till Alice som har börjat som Social media manager på Mix Megapol
nu när Alma Shapiro har gått på föräldraledighet. Alice kommer närmast från
KIT där hon jobbat som Content creator. 

Du har hunnit jobba i några veckor nu. Hur känns det? Verkar det vara som du
har tänkt dig?Jag har fått ett väldigt bra intryck och fint bemötande från alla
kollegor. Det är ett kontor med härlig stämning och bra energier! 

Hur ser du på utvecklingen just nu inom ljud?Jag tror att ljudet som medium



kommer att utvecklas både innehållsmässigt och kommersiellt. Att kunna dra
publik från olika plattformar är helt rätt väg att gå i dagens samhälle.

Något som känns spännande med den här rollen på Bauer Media? Jämfört
med tidigare roller.Jag tycker att det känns extra spännande att börja i
mediebranschen med ett välkänt varumärke. Det flyger content var än jag
tittar!

Slutligen - Hur ser en dag ut i ditt liv som lyssnare?Det är sedan gammalt att
lyssna på Mix Megapol och NRJ i bilen, speciellt under tiden då jag pendlade
mellan ”storstan” och lilla Burträsk. Hemma spelas poddar och musik dag och
natt - aldrig en tyst sekund.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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