Praktikken – den skal da bygges væk
Hvordan får man flere kvinder ud på byggepladserne? Hvordan løser man CO2-udfordringen i
betonbyggeriet? Og hvordan straffer man firmaer, som står bag menneskehandel?
Lyder det som spørgsmål, du har lyst til at være med til at svare på, så læs med her. For hos Dagens Byggeri
søger vi den skarpe, multimediale praktikant, som ønsker at styrke sine kompetencer bredt. Det være som
filmmager, datahaj og/eller klassisk journalist.
Skulle du samtidig være idérig, flittig og have en målsætning om at øve indflydelse på egen læring, er du
med al sandsynlighed det helt rigtige match for os, og vi for dig.
For i vores mediehus vil der være rig mulighed for at gå i dybden med ethvert aspekt af bygge- og
anlægsbranchen – fra tegnebrættet til det færdige byggeri.
Vi skriver den gode historie om Rockwools regnskab. Vi står også på byggepladsen og filmer, når
betonsjakket anvender ny byggeteknik for første gang, og vi skriver den hurtige nyhed om interessante
jobskifter.
Ja, og så skriver vi som nævnt om dårligt arbejdsmiljø og rådden økonomi i en branche, som beskæftiger
flere end 170.000.

Bonus, bonus – masser af bonus
Som praktikant ved Dagens Byggeri er du derfor heldigt stillet. Du får lov til at fortælle historier om
samfundsforhold og arbejdsliv, som betyder noget for mennesker.
Du bliver en del af et hold, der ser feedback som et redskab og ikke en sur pligt. Der er sat tid af til at gøre
dig bedre.
Vi er desuden afhængige af dig og dit arbejde. Hos os producerer du til tryk eller web og ikke til
skraldespanden.
Og bonus: Vi prioriterer en god kantine og godt selskab til frokosten. Det er vigtigt for os som redaktion, at
arbejdspladsen er et rart sted at være.
Vi har ingen forventning om, at du kommer med en stor viden om vores fagområde. Det afgørende er, at du
er interesseret og viser engagement, så skal vi nok klæde dig fagligt på.
Dagens Byggeri er en del af FBG Medier. Arbejdspladsen er i Birk Centerpark ved Herning, hvor der er gode
kollektive transportmuligheder. Jobbet forudsætter, at du har kørekort til almindelig personbil.

NB: Skulle stillingen have interesse, kan du fange praktikantvejleder Thøger Raun på telefon 40 46 08 40.
Her kan du booke tid, hvis du ønsker at kigge forbi til åbent hus i uge 18.

