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Ljudet av en ny medarbetare - välkommen
Lisa Kempe!

Lisa har börjat som Analytics & Insight Specialist i Business Intelligence
analys-team.

Välkommen till Bauer Media Lisa! Du har hunnit jobba några månader nu, hur
känns det?
Tack - det känns superroligt och spännande!

Berätta gärna om dina tidigare erfarenheter innan Bauer.



De senaste 17 åren har jag jobbat på TV4 i olika roller. Jag började som
scripta på Nyheterna och Nyhetsmorgon och hamnade på Planeringen efter
några år. Där jobbade jag senast med strategier kring inköp av filmer,
dokumentärer och serier och hur det utnyttjades på bästa sätt i TV4:s tablåer.
Jag har även varit innehållsstrateg för linjära kanaler, där jag utvärderade
vilket innehåll vi skulle köpa in och hur det skulle placeras på bästa sätt för
att optimera både kanalerna och TV4 Play.

Något som känns spännande med den här rollen på Bauer Media? Jämfört
med tidigare roller.
Jag ser fram emot att jobba som renodlad analytiker och få lära mig nya
infallsvinklar, synsätt och insikter av er. Bauer verkar vara ett glatt gäng med
en fin och modern produkt.

Slutligen- Hur ser en dag ut i ditt liv som lyssnare?
Jag lyssnar gärna på en podd när jag är hemma själv, på musik när jag jobbar
och i bilen går radion varm.

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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