Dagens Medicin
søger en skarp journalistpraktikant
fra 1. august 2019

Dagens Medicin er et prisvindende, uafhængigt nyhedsmedie om sundhedssektoren. Vi bedriver seriøs, vedkommende og offensiv journalistik om
et et felt med enorm politisk bevågenhed, som alle danskere har et forhold til.
Dagens Medicin udkommer som papiravis i 20.000 eksemplarer hver 14. dag, på nettet hver dag og med en række forskellige nichenyhedsbreve
målrettet læger, beslutningstagere, medicinalindustrien og komunerne. Desuden udgiver vi flere magasiner i løbet af året med reportager,
portrætter og andre længere formater.
Rent fysisk holder vores relativt unge og godt 10 mand store redaktion til i åbne, lyse lokaler ved Kgs. Have i København K, hvor vi deler hus med
vores søstermedie Børsen.

DU HAR MULIGVIS aldrig holdt Dagens Medicin i dine hænder.
Men du har stensikkert set vores journalistik omtalt i store,
landsdækkende medier, for Dagens Medicin er et af landets
mest citerede fagblade – og inspirationskilde til et væld af artikler og indslag i de øvrige medier. Vi bedriver grundig, velfortalt og skarp journalistik, der er med til at flytte vores samfund.

DAGENS MEDICIN HAR tradition for en tæt, konstruktiv vejledning af praktikanterne. Vi udvikler ideerne sammen og er tæt på
dig gennem research og skrivning, og efterkritik får du dagligt i
samarbejde med vores redigerende journalister og med praktikantvejlederen. En gang om måneden samler vejlederen op på
praktikanternes arbejde.

DAGENS MEDICIN HAR vundet adskillige priser for vores afsløringer, fortællinger og journalistiske formater. Hos os kommer
du til at lære af de bedste, når du skal søge aktindsigt, gå ministeren på klingen eller ud i marken.

VI HÅBER PÅ at se dig til åbent hus tirsdag 30. april 2019 kl. 13-14
(tilmeld dig gerne: lala@dagensmedicin.dk) – og på at se en
ansøgning fra dig. Medsend gerne eksempler på journalistisk
arbejde og adressen på din hjemmeside. Hvis du er interesseret
i en forsamtale, så send en mail til lala@dagensmedicin.dk

SUNDHED ER ET af de mest profilerede områder i danske
medier. På Dagens Medicin går vi kritisk til magthaverne på
Christiansborg og i kommuner og regioner og cheferne i de
store medicinalvirksomheder. Og så lægger vi vægt på, at vores
journalister og praktikanter kommer ud af huset og møder de
mange dygtige og dedikerede mennesker, der udgør sundhedsvæsenet, og som bruger deres liv på at hjælpe andre.
NU HAR DU chancen for at blive journalistpraktikant på Dagens
Medicin. Vi tilbyder dig en komplet journalistisk uddannelse,
hvor du bliver fortrolig med alle journalistiske værktøjer og får
en stor indsigt i et af tidens mest ombejlede stofområder. Du vil
kunne træde ind som fagmedarbejder på et hvilket som helst
medie, når du er færdig hos os.
HOS OS LÆRER du at mestre journalistikkens vigtigste discipliner – den skarpe nyhed, det personlige portræt, den solide
faghistorie, fortællende features og reportager, analyser og
dybdeborende journalistik.

VI HOLDER ansættelsessamtaler på Journalisthøjskolen på
Store-Match-Dag onsdag 8. november 2017.
FIND UD AF mere på dagensmedicin.dk/praktik og ring gerne
til os, hvis du vil have tilsendt en avis eller har spørgsmål:
Praktikantvejleder Lasse Lange, 7242 3425,
lala@dagensmedicin.dk
Chefredaktør Nicolai Döllner, 2166 2898, nd@dagensmedicin.dk
Praktikant Josephine Holm Bach, 7242 3410,
nape@dagensmedicin.dk
Praktikant Natacha Petersen, 7242 3410,
nape@dagensmedicin.dk
Jobstart: 1. august 2019. Varighed: 6, 12 eller 18 måneder.
Ansøgning stiles til: Chefredaktør Nicolai Döllner, Dagens
Medicin, Møntergade 19, 1140 København. K.

Se mere: dagensmedicin.dk/praktik og instagram.com/dagensmedicinpraktik

Dagens Medicin, Møntergade 19, 1140 København K.

