Pædagogernes fagblad Børn&Unge søger
én praktikant til en 12 måneders stilling
Drømmer du om at skrive store temaer, fordybe dig i et emne og formidle det til en nysgerrig og
vidende læserskare? Drømmer du også om at krydre fordybelsen med skarpe nyheder til blad og net?
Bliver det dig, der skal producere vores næste podcast? Skal du prøve at lave videojournalistik? Vil du
også prøve kræfter med journalistik og kommunikation på de sociale medier? Og interesserer du dig
for de emner, der vedrører børn, unge og de mennesker, der arbejder med dem, nemlig pædagoger?
På Børn&Unge, pædagogernes fagblad, kan du prøve alle genrer og formater af i et levende og uformelt
redaktionelt miljø.
Vi laver 15 magasiner om året og arbejder digitalt med nyheder, sociale medier, podcast og video. Hos os
får du en dybtgående indsigt i et omfattende stofområde, som andre medier også har stort fokus på.
Vi skriver om pædagogik, normeringer, overenskomster, børnevenskaber, e-sport, nedslidte pædagoger,
folkeskolereform, unges liv og alt muligt andet, der berører børn, unge og pædagoger.
Som praktikant på Børn&Unge får du også dit eget stofområde, nemlig pædagoguddannelsen og de
mennesker, der går på den. Det har bragt en praktikant på reportage til Aalborg – en anden kom helt til
Filippinerne.
Du bliver en aktiv del af vores redaktion med tre journalister, en art director og en redaktør, hvor du
kommer til at indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere.
Børn&Unge skrives og redigeres efter journalistiske kriterier, og du vil få mulighed for at bevæge dig
rundt i alle relevante stofområder og genrer.
Du skal kunne arbejde selvstændigt, og du har indflydelse på dit produkt fra idé til færdigt layout.
Vi forventer, at du er interesseret i vores stofområder, og at du går til arbejdet med begejstring og
engagement. Og vi forventer, at du kan overholde deadlines og oparbejder en god kontakt til
pædagoger, fagforeningspolitikere og ansatte i BUPL, beslutningstagere og forskere.
Til gengæld lover vi dig en spændende, humørfyldt, travl og lærerig hverdag med masser af coaching og
feedback. Du deler kontor med praktikvejlederen, så al den vejledning, du har brug for, er lige ved hånden.
Vi sørger også for, at dine læringsdage bliver spændende, varierede og giver dig lige det, du har brug for.
Har du spørgsmål, så ring endelig til praktikantvejleder Steffen Hagemann på
3546 5207 eller send en mail på sbh@bupl.dk
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