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Vil du lære nyhedsjournalistik med udgangspunkt i miljø og forskning? Kan du skrive om delfiner om formiddagen
og mikroplast om eftermiddagen? Og vil du have et unikt kildenetværk blandt forskere? Så har vi en seksmåneders praktikstilling ledig fra 1. august 2019.
Du er nok ikke ekspert på modelberegninger af olieudslip ved Grønland, og du har nok ikke en helt klar idé om
hvordan vildtreguleringen foregår i Danmark. Men har du for eksempel undret dig over iltsvind, luftforureningen
eller hvad der er op og ned i kvælstofdebatten, skal vi nok gøre dig klogere på resten.
Vi søger en praktikant med skrivekløe og nysgerrighed, som skal dække forskningen på de to institutter Miljø
videnskab og Bioscience ved Aarhus Universitet.
Med over 300 forskere fra de to institutter er DCE – Nationalt Center for Energi og Miljø ved Aarhus Universitet
ansvarlig for rådgivningen af staten på miljøområdet.
Det journalistiske arbejde består hovedsageligt i nyhedsproduktion for institutterne – og du kommer til at lære,
hvordan dine historier kommer ud og bliver det faglige grundlag for debatten på miljøområdet i Danmark.
Du kommer til at læse rapporter, interviewe forskere og vinkle nyheder til både specialiserede og brede medier.
Dine historier kommer ud i nyhedsbreve, på AU’s hjemmesider og som pressemeddelelser. Du kommer også til at
skrive om kommercialisering af forskning, rådgivning og lave reportager fra feltprojekter.
Dine læsere er – alt efter din vinkel – myndigheder, interessenter i organisationer og NGO’er, kommende studerende eller offentligheden. Du kommer derfor også til at blive skarp på målgruppevinkling.
Du kommer til at lære at skrive hurtigt og præcist, og du bliver ekspert i at omgås ekspertkilder. Du kommer til at
modtage daglig sparring og feedback fra journalist Michael Strangholt, som bliver din praktikvejleder.
Om dig
Du er ikke bange for at spørge – og spørge igen. Du vil have dine læsere til at forstå historien og hvorfor den er
væsentlig. Du vil gerne lære at vinkle skarpt uden at gå på kompromis med sagligheden, og du vil gerne have, at
dine historier bliver samlet op af andre.
Om os
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet udgiver rapporter og notater, der er udarbejdet
af forskere på Aarhus Universitet. Udgivelserne er en del af den løbende forskningsbaserede rådgivning af myndigheder og andre inden for miljø og energiområdet. Vi bor på Risø ved Roskilde, og du kan læse mere om os og
institutterne her:
http://bios.au.dk/
http://envs.au.dk/
http://dce.au.dk/
Du er også velkommen til at kontakte journalist Michael Strangholt på mis@dce.au.dk eller tlf.: +45 87151354.

