– I min praktiktid har jeg
virkelig fået lov at dyrke
noget af det, jeg finder
allermest vigtigt inden for
journalistikken – nemlig
at komme ud og møde
kilderne i deres eget miljø.
Jeg har været rundt i
hele landet, og jeg har
også været i udlandet for
at lave historier. Det har
været fedt både at lave
magasinjournalistik,
web og video.
Christoffer Richard Møller
Journalistpraktikant i 2018

JOURNALISTPRAKTIKANT I
DANSK METAL
– 6 ELLER 12 MDR.
Vi lover dig masser af udfordringer, så du får din
journalistiske værktøjskasse fyldt op.
Ekstra bonus: Du lærer en stor politisk
organisation at kende indefra.
Du er en fast del af kommunikations
afdelingen, hvor dine kolleger er
journalister, kommunikationsfolk,
grafikere og en fotograf.

Med andre ord: Hos os er du garanteret
både viden og erfaring, der giver dig
en stærk platform i din fremtid som
journalist.

Du kommer til at levere indhold til
medlemsmagasiner, sociale medier,
web og presse.

VORES FORVENTNING TIL DIG

På magasinet kommer du til at
prøve kræfter med alt fra den korte,
skarptvinklede note til den store,
velresearchede reportage. Du møder
dine kilder ude på virksomhederne, og
du lærer at forstå og formidle fagstof.
Digitalt kommer du til at arbejde med
at forvandle fagstof, fakta og data til
spiselige guides og artikler. Du arbejder
også med visuelt indhold til web og
sociale medier - det kan fx være video
og grafik.

Du er indstillet på at arbejde engageret
for at blive en dygtig journalist. Vi
pusher dig, men aldrig ud over kanten.
Vi holder altid hånden under dig med
vejledning og opbakning. Vi glæder os
til at få dig med om bord på holdet.

JEG BLIVER DIN
PRAKTIKVEJLEDER
Sandra Holmgaard
Journalist og praktikvejleder
– Jeg gør mit bedste for at give
dig et rigtig godt og lærerigt
praktikforløb hos os.
Jeg forventer ikke,
at du ved noget om fagforeninger,
overenskomster og politisk spil
– det skal vi nok lære dig.
Det er slet ikke så kedeligt,
som det lyder!

KONTAKT OS
Sandra Holmgaard
Journalist og
praktikvejleder
+45 3363 2362
saho@danskmetal.dk

FIND OS
HVEM ER DANSK METAL?
Dansk Metal er fagforening og a-kasse
for folk, der arbejder inden for industri,
transport og it, tele og medie. Dansk
Metal forhandler overenskomster
og arbejder for at sikre medlemmer
gode løn- og arbejdsvilkår. Dansk
Metal repræsenterer mere end 90
uddannelser og har cirka 108.000
medlemmer.

danskmetal.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/danskmetal

