Vil du ind i varmen?
Dansk Fjernvarme søger en journalistpraktikant i 12 måneder i Kolding.
Vi er brancheorganisation for knap 400 fjernvarmeselskaber. Vores område har stor
betydning for mange danskere, da 3,6 millioner har fjernvarme. I Danmark står
vedvarende energikilder for 60% af fjernvarmeproduktionen.
Kommunikationsarbejdet i en brancheorganisation spænder vidt. I Fjernvarmens Hus
lægger vi vægt på både ekstern og intern kommunikation. Og derfor har vi mange
forskellige målgrupper for vores kommunikation: Medlemmerne i de enkelte selskaber der spænder fra driftsleder på et lille fjernvarmeværk til direktøren i den store
multiforsyning - medlemmer af Folketinget, fagjournalister og de almindelige forbrugere.
Hos Dansk Fjernvarme får du udfordrende opgaver med både journalistik og politisk
kommunikation. Udover de gængse journalistiske genrer som den helt klassiske hurtige
nyhed, reportagen med en fotograf eller den fortællende baggrundsartikel kan du – når
du er inde i stoffet – også prøve kræfter med holdningsbaserede klummer og
debatindlæg.
Vi udgiver et magasin syv gange om året, fire forskellige nyhedsbreve, driver en
hjemmeside og er også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Og derudover producerer
afdelingen forskellige faktaark om fjernvarme, en årsberetning samt naturligvis
pressemeddelelser og debatindlæg.
Der er altså ikke mangel på hverken platforme eller indhold.
Vi kan give dig et inspirerende fagmiljø. Og du bliver trænet i at tænke strategisk, så du
kan byde ind med, hvornår det er smartest at reagere på et politisk udspil med et
debatindlæg, en pressemeddelelse eller planlægningen af en event.
Du skal sidde i vores sekretariat i Fjernvarmens Hus, der ligger i Kolding - centralt
placeret i Danmark, fordi vi har medlemmer fordelt i hele landet. Her har
kommunikationsafdelingen sit hovedkvarter sammen med de fleste andre afdelinger i
Dansk Fjernvarme.
I hjertet af København har vi også et kontor, som er hjemsted for afdelingen Politisk
Økonomisk Sekretariat. Her har vores pressechef sin dagligdag, og her vil det også være
muligt for dig at arbejde i en kortere periode.
Åbent Hus: Vi holder åbent hus hele uge 18. Kontakt os for at planlægge et besøg.

Kontakter:
Pressekonsulent Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk, 29 10 30 98
Kommunikationskonsulent Flemming Rasmussen, fr@danskfjernvarme.dk, 51 15 80 84
Kommunikationschef Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk, 24 91 60 25

