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JOURNALISTPRAKTIKANT
I GLADSAXE
Har du lyst til at prøve
kræfter med hele viften af
kommunikationsredskaber,
så har du chancen som
journalistpraktikant i
Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune er en spændende og
visionær kommune, der arbejder med
udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og som er kendt for at være
fremme i skoene – også på presse- og
kommunikationsområdet.
Som praktikant hos os får du mulighed for at
arbejde med strategisk formidling på en lang
række kommunikationsplatforme herunder
presse, hjemmeside, sociale medier, intranet,
ældreblad, foto og video med flere. Samtidig
glæder vi os til få et friskt pust og nye input
fra dig.
Kommunikationsenheden har 10 medarbejdere, ligger på Rådhuset og er en del af
kommunaldirektørens afdeling Strategi,
Kommunikation og HR.

Vi søger en praktikant, der er selvstændig,
nysgerrig, opsøgende og udadvendt, som har
næse for den gode historie og lyst til at
kommunikere sammen med os, til borgere,
virksomheder og samarbejdspartnere.
Praktikken er lønnet efter aftale med
Dansk Medie- og Journalistforbund og varer
12 måneder. Startdato er 1. august 2019.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, og
du er velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Rikke Rosenmeier på
39 57 50 21 eller kommunikationskonsulent
Jesper Nicolajsen på 39 57 51 96, hvis du vil
høre mere.

UDTALELSE
UDTALELSE
fra praktikant Emilie Røndbjerg:
’Som praktikant i Gladsaxe Kommune lærer du virkelig, hvad det vil
sige at finde de gode historier. Dine
arbejdsopgaver er meget forskellige,
og du får lov til både at lave nyheder,
reportager, pressemeddelelser og
artikler og arbejde med historier på
Facebook. Noget af det, jeg synes er
rigtig fedt ved denne praktikplads,
er, at jeg ofte tager ud af huset for at
lave interviews med kilderne til mine
historier. Til sidst, men ikke mindst,
så får du lov til at arbejde sammen
med de sødeste kollegaer, som
altid er klar til at hjælpe dig’.

fra praktikant Lasse Rene:
’Har du lysten og gejsten til det, kan
du i Gladsaxe give dig i kast med
mange forskellige typer af kommunikative og journalistiske opgaver.
Jeg interesserer mig særligt for tvjournalistik og har derfor beskæftiget
mig meget med at filme og redigere
web-tv indslag om alt fra cirkusforestillinger og politiets kadetuddannelser til måltidsvenner og livreddere.
Da jeg interesserer mig for
kommunikation, har jeg også prøvet
kræfter med kampagner og borgmestertaler. Kort sagt kan du selv
præge din praktiktid i mange forskellige retninger afhængig
af dine interesser’.

