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Ny övergripande produktionshubb när
Bauer Media vässar organisationen
ytterligare
Bauer Medias contentavdelning tar ytterligare ett steg i den omorganisation
som gjorts efter att Anna Rastner tillträdde som Content Director i januari.
För att utnyttja bolagets produktionsresurser på bästa sätt skapas en ny
produktionshubb där contentavdelningens alla ljudproducenter ska
samarbeta tvärs över stations- och poddgränser.
Bauer Media arbetar med åtta ljudproducenter i studior i Stockholm,
Göteborg, London och Köpenhamn. Efter att tidigare ha varit helt dedikerade

till en radiostation eller podd, kommer de nu att jobba gemensamt för hela
contentavdelningen.
- Den nya produktionshubben är ett viktigt steg i vårt arbete att integrera
poddverksamheten och radiodelen, säger Anna Rastner, Content Director på
Bauer Media. - Med den här lösningen blir vi ännu starkare på det vi redan är
väldigt bra på, nämligen att producera den bästa ljudupplevelsen på marknaden.
Ny produktionschef blir Thomas Hansen, som sedan tidigare är biträdande
produktchef på Mix Megapol.
- Vi har oerhört duktiga ljudproducenter. Att samla alla dessa talanger och deras
sammanlagda erfarenhet och kompetens under samma flagg, blir man alldeles
lycklig av, säger Thomas Hansen.
- Det är inte bara en organisatorisk förbättring, det öppnar också nya vägar för
våra producenter att samverka och dela med sig till varandra av sina respektive
specialiteter. De ska naturligtvis fortsätta göra det de gör bäst, men får också
möjlighet att utvecklas och jobba med nya projekt.
Mårten Söderström som tidigare varit biträdande programdirektör, har också
utsetts till ny utvecklingschef med ansvar för utvecklingen av innehåll inom
hela contentavdelningen.

Bauer Media är Sveriges största audiohus. Vi är marknadsledande inom radio
och tillsammans med våra digitala plattformar når vi närmare 5 miljoner
lyssnare varje vecka.
Vi älskar underhållning och strävar efter att göra vardagen roligare för våra
lyssnare, oavsett var vi möter dem. Genom Podplay med tusentals populära
poddar samt RadioPlay med Sveriges största radiostation Mix Megapol eller
våra kanaler NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och
Svensk Pop aktiverar vi våra kunder regionalt eller över hela Sverige.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
ljudoperatör som verkar på sju marknader; Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Polen, Slovakien och Storbritannien och når mer än 26 miljoner lyssnare
dagligen.
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