Landbrugets talerør
– kedeligt bliver det ikke!

Bæredygtigt Landbrug søger journalistpraktikant fra den 1. august 2019
Vi er en interesseorganisation, der slås for bedre rammevilkår for landbruget – centralt placeret lige midt i landet,
lidt uden for Fredericia. Vi kan hjælpe dig med en boligløsning i Fredericia.
Der er masser at kaste sig over som journalistpraktikant hos Bæredygtigt Landbrug: Hjemmesideartikler i form af
reportager, korte nyhedstekster, længere artikler med mulighed for gravearbejde og udadvendte pressemeddelelser.
Du kommer også til at arbejde med sociale medier samt kommunikationsrådgivning. Og får kontakt til journalister plus
et kildenetværk lige fra ministre til landmænd.

Nå ja, måske kan du også få lov til at formulere regeringens politik på fødevareområdet …?
(det er i hvert fald
det, vi er blevet ”beskyldt” for – og vi tager gerne æren for at kæmpe landbrugets sag, eksempelvis med
Landbrugspakken).
Det er en fordel, hvis du har evner og ønske om at lave video og/eller podcast. Vi vil dog gerne høre fra dig alligevel.
Fortæl os, hvad du synes er spændende. Vi vil generelt gerne imødekomme praktikanters evner og talenter, så begge
parter kan få det bedste ud af opholdet.
Landbrugsstof kan være kompliceret – men hos os får du tiden og hjælpen fra faglige rådgivere til at grave dig ned i de
sager, der interesserer netop dig. Og her ringer du ikke alting hjem – der er garanti for masser af frisk luft med rig
mulighed for at komme ud af huset til diverse arrangementer og bedriftsbesøg.
Du bliver en del af et spændende redaktionelt miljø bestående af fire journalister, som dagligt samarbejder med vores
jurister og faglige medarbejdere i forsøget på at kæmpe landbrugets sag.
Vi forventer under alle omstændigheder, at du er en type, som vil og kan begå sig på en vaskeægte kampplads i et
altid sprængfarligt politisk landskab. Og som ikke er bange for at repræsentere en i visse kredse meget udskældt og
politisk ukorrekt organisation. Hvis du gerne vil være ven med alle i dit journalistiske arbejde, er det nok bedst at søge
noget andet. Ellers hører vi gerne fra dig.
Spørgsmål kan stilles til kommunikationschef Christian Ingemann på 29 41 20 59,
praktikantvejleder Jens Sillesen på 60 75 25 78 eller vores nuværende og tidligere praktikanter,
Anders Lei på 30 82 71 75, Morten Okkels på 24 22 10 62,
Anders Melchiorsen på 41 40 59 59, Ditte Birkebæk på 27 59 61 25.

