Holstebro

Dagbladet
Det
siger de
tidligere
praktikanter
(klik på fotoet for at se video)

Mads Thyrsted
Journalist og nyhedsredaktør på P4 Fyn og fodboldkommentator på P3:
- Jeg fik virkelig prøvet
kræfter med mig selv og fik
rigtig god sparring og udvikling fra mine kolleger, og
jeg lærte at blive en dygtig
nyhedsjournalist.

Kan du fange en ulv, vælte
en minister eller bare
fortælle gode historier?
Mediehuset Holstebro søger to praktikanter til 12 måneders stillinger på Midt- & Vestjyllands førende medie.
Praktik 2019
Jan Briks
jabri@dagbladetholstebro.dk

Holstebro: Du bliver kastet ud i det
lige fra dag et. Ud for at finde historier blandt de over 100.000 mennesker
i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner, der i grove træk udgør vores
dækningsområde. Mennesker, som
bliver dine kilder og læsere på samme tid.
For en journalist med høje ambitioner er her masser af uopdyrkede
muligheder. Der er tusindvis af historier, som endnu ikke er blevet fortalt.
Og der er bunker af historier, som
hver dag skal fortælles. Derfor har vi
brug for dig. Hver dag.
Det bliver din opgave at finde de
hårdeste nyheder, de mest rørende
historier og de enestående mennesker.
Hos os lærer du alle facetter at den
rigtige journalistik, og du bliver klædt
godt og grundigt på til en fremtid i
branchen – hvad enten din fremtid
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ligger hos os, i vores koncern eller et
helt tredje sted i medielandskabet.
Mediehuset Holstebro er en moderne medievirksomhed, som ud
over dagblad og ugeavis producerer
radionyheder og netavis. Vi driver et
ambitiøst og dynamisk mediehus,
der er en del af Jysk Fynske Medier –
en mediekoncern med 13 dagblade,

57 ugeaviser, fire radiostationer og
en lang række nyhedssites. Jysk Fynske Medier dækker et område med
2,1 millioner indbyggere.
Som praktikant på Dagbladet Holstebro får du mulighed for at prøve
kræfter med både de små, hurtige
nyheder, de store portrætter, skarpe retsreportager og skæve features.
Alt sammen med en fast praktikantvejleder og en hel redaktion, der står
klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål. På Dagbladet Holstebro kommer du aldrig til at skrive til skraldespanden. Du bliver måske bedt om at
skrive din artikel om, men vi skriver
for at udgive.
Efter ønske og evner får du muligheder for at afprøve dine talenter inden for politik, kultur, opland,
sport, erhverv, retsstof og socialområdet. Når du begynder, får du tildelt
et stofområde, får du mulighed for at
opbygge et kildenetværk, og der er rig
mulighed for at skifte undervejs.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Martin dons
Presse- og kommunikationschef for
Spillerforeningen:
- Det var Dagbladet Holstebro, der kickstartede min
erhvervskarriere.

Ring og hør mere
Kontakt praktikantvejleder
Jan Briks på telefon 25456496 eller
chefredaktør Søren Egebjerg på
telefon 61448866 og hør mere om
dine muligheder i Holstebro.
Det er muligt at komme på besøg på
redaktionen i hele åbent hus-ugen.
Ring gerne på forhånd og sig at du
kommer.

Niklas
Jeppesen

Sportsjournalist på
Dagbladet Holstebro:
- Faktisk var jeg så heldig,
at da jeg var færdig her i
februar 18’, kunne de ikke
undvære mig, så jeg blev
faktisk fastansat i
september.

