Bliv skarp
på kommunikation
Vi skal bruge en journalistpraktikant i 6 eller 12 måneder
ÅBENT HUS
MANDAG
D. 29. APRIL
KL. 12-15
Som praktikant i Danish Crown kommer du til at lære, hvordan vi
kommunikerer i en af Danmarks ti største virksomheder. Du kommer
til dagligt til at være tilknyttet vores medarbejderblad, hvor du vil være
reporteren, der tager ud og laver portrætter og reportager, men vi vil
også sørge for, at du bliver skarp på alt det andet, vi foretager os.

• Du kommer en tur til udlandet enten på reportage eller på besøg
hos et af vores datterselskaber i England, Polen eller Sverige.
• Derudover kan du følge den omfattende pressehåndtering, vi har
som en af Danmarks 10 største virksomheder med intens
interesse fra både danske og udenlandske medier.

Din praktiktid kommer til at falde sammen med, at vi i Danish Crown lancerer ny fortælling om os selv og ny bæredygtighedsstrategi. Her kommer
du til at spille en stor rolle som en af dem, der skal sætte tekst og billeder
på og præge den udvikling, vi er i gang med.

Og så kunne det være en fordel, hvis du har kørekort, når du skal rundt og
besøge forskellige kilder.

Vi lægger vægt på, at du er nysgerrig, kan spotte en god historie og har
tjek på dine fakta, og vi vil løbende sparre med dig og give feedback på dine
produkter. Derudover er lægger vi meget vægt på, at du kommer ud og
laver dine interviews ansigt til ansigt.

DIN PRAKTIKTID:

• Du kommer til at skrive historier til vores hjemmeside, medarbejderblad
og intranet. Samtidig skal du skrive til landmændene, der er vores ejere.
• Du vil lære at tilpasse indhold til forskellige formater og kanaler: et
tweet, en historie til intranettet og artikler i medarbejderblade og
nyhedsbreve.
• Du vil få lov til at forsøge dig i forskellige discipliner både skriftligt, men
også meget gerne med video eller lyd.
• Du lærer at samarbejde med vores sædvanlige fotografer, så tekst og
billeder stemmer overens.

SPØRG DIN FORGÆNGER

Vil du vide mere om at være praktikant i Danish Crown, er du velkommen
til at kontakte vores nuværende praktikant Daniel Randrup Jakobsen på
tlf. 4033 3289

ÅBENT HUS OG SAMTALER

Kom til Åbent hus mandag d. 29. april fra 12-15.
Der vil blive afholdt samtaler på dagen.
Tilmeld dig gerne hos praktikantvejleder
Aske Gott Sørensen på tlf. 2637 6850 eller e-mail
askgs@danishcrown.dk.

ANSØGNING

Ansøgningen stiles til kommunikationsdirektør
Astrid Gade Nielsen, Danish Crown,
Marsvej 43, 8960 Randers.
Se vores uddannelsesplan på
www.mediepraktik.dk, og læs mere
om os på www.danishcrown.dk.

