600 nye job i Danske Bank
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MAGASINET FINANS

Finansforbundets magasin nr. 3, 2018

SØGER FRA 1. AUGUST 2019 EN TALENTFULD OG ENGAGERET JOURNALISTPRAKTIKANT I
12 ELLER 6 MÅNEDER, SOM HAR LYST TIL AT PRØVE KRÆFTER MED NYHEDER OG
MAGASINJOURNALISTIK AF HØJESTE KARAT

DIGITALE LÅN ER
EN GÆLDSFÆLDE

Island er ramt af
bitcoin-feberen
Side 30

Aggressiv markedsføring får økonomisk udfordrede personer og
sårbare unge til at tage meget dyre forbrugslån. Finansforbundet
foreslår obligatorisk rådgivning ved alle forbrugslån

Tænder du på afslørende og analytisk journalistik? Går du med en nyhedsjæger i maven?

Christianshavn med kanal og Den Sorte
Diamant lige uden for vinduet.

Kan du lide at lave podcasts og videoer?

Som journalistpraktikant på magasinet Finans
får du mulighed for både at gå i dybden med
din research og at dyrke dine egne journalistiske historier til forskellige kanaler. Nok så
vigtigt får du mulighed for daglig sparring med
erfarne journalister.

Læs tema side 8

HVOR
GÅR DIN
GRÆNSE?

Eller har du et stærkt ønske om at skrive levende
reportager og portrætter om mennesker på et arbejdsmarked i fuld fart? Et arbejdsmarked stærkt
præget af digital disruption og nye regulativer
såvel indenlands som udenlands.

Finansforbundets magasin nr. 5, 2018

Banken er sat
i bevægelse
Side 32

To ud af 100 finansansatte har inden for
de seneste tre år oplevet uønskede
seksuelle tilnærmelser på arbejdspladsen.
Selv om tallet ikke er alarmerende,
opfordrer Finansforbundet til, at man
debatterer emnet
Side 10

ENSOM PÅ
JOBBET

Så er du måske den journalistpraktikant, som
magasinet Finans har brug for fra 1. august
2019.
Vi er en lille, men stærk redaktion bestående af
fem journalister, som arbejder på at udgive et af
Danmarks bedste fagblade og som hver tirsdag
forsøger at sætte dagsorden med Nyhedsbrevet Finans. Vi er den redaktion, som dækker
arbejdsforholdene i pengeinstitutter og realkredit, og vi er stort set alene om at beskrive
udviklingen i finanssektoren ud fra de ansattes
synsvinkel.

Arbejdspres og opgaver, der skal løses
alene, er blandt de mest almindelige
årsager til, at finansansatte føler sig
ensomme. Kendt psykolog mener, at
ensomhed på arbejdet er skyld i stress
Side 10

Organisatorisk er vi en del af Finansforbundets
område Markedsføring og Kommunikation,
som residerer i pragtfulde lokaler midt på

Du behøver ikke på forhånd at vide en masse
om finanssektoren, fagforeninger og arbejdsmarkedet - det ved du, når du har været i praktik hos Finansforbundet.
Vil du vide mere, så ring til praktikantvejleder
og redaktør Carsten Jørgensen på telefon
32 66 14 72 eller nuværende journalistpratikant
Naja Schyberg Petersen på telefon 32 66 13 81.

ANSØGNING SENDES TIL
CARSTEN JØRGENSEN
FINANSFORBUNDET
APPLEBYS PLADS 5
1411 KØBENHAVN K

