Politisk journalistik med arbejdssted i Aarhus
Interesserer du dig for, hvordan folkeskolereformen fungerer i praksis, hvordan mere affald kan
genanvendes, hvordan man bedst hjælper psykisk sårbare unge, og hvordan fru Hansen stadig sikres god
hjemmepleje?
Synes du også, det er spændende, hvordan skattekronerne bruges smartest, hvordan demokratiet fungerer
i praksis, og hvordan arbejdslivet er for politikere og offentligt ansatte?
Så er DK Medier den rette praktikplads for dig.
Du vil komme til at beskæftige dig med velfærdssamfundet der, hvor det fylder allermest, nemlig ude i
kommunerne og regionerne.
Du vil blive del af en redaktion med 8-10 journalister, som primært holder til i Mejlgade i Aarhus. Har du
lyst, tager du indimellem nogle dage på vores lille redaktion på Christiansborg.
Vi er en god blanding af unge talenter og erfarne kolleger, som alle brænder for at lave god journalistik.
Omgangstonen er hyggelig og uformel, vi har det som regel ret sjovt samtidig med arbejdet, og der er plads
til masser af faglige diskussioner - og måske en fredagsøl.
Hvert år i juni drager hele redaktionen til Bornholm, hvor vi laver den officielle folkemødeavis.
Det første halve år tilbringer du primært på dknyt. Her får du træning i at vurdere og redigere historier,
gennemskue spin, finde og skrive online-nyheder og komme hurtigt ud over stepperne, samtidig med at du
kan opdyrke dine egne historier og følge dem nyhedsmæssigt. Du er med til at producere tre daglige
nyhedsbreve. Undervejs opsamler du grundig viden om det offentlige stofområde: lovgivning,
problemstillinger og skriftlige og mundtlige kilder.
Det andet halvår arbejder du primært for kommunen.dk. Her går du mere i dybden med udvalgte emner og
skriver længere undersøgende og problemudredende historier. Du er med til at producere to ugentlige
nyhedsbreve og et månedligt magasin på papir, og du får træning i aktindsigter, rundspørger, data- og
anden researchtung journalistik.
For begge medier gælder, at vi vægter kritisk journalistik, hvor vi forsøger at komme tættest muligt på
sandheden, også når den er ubekvem for nogen, samtidig med at vi gerne vil være konstruktive og bruge
kræfter på løsninger og vellykkede projekter. Vi er uafhængige af særinteresser, vores opgave er
udelukkende at være til nytte for vores læsere.
De er primært kommunale chefer og politikere ude i landets kommuner, så du kommer til at skrive til både
højtuddannede djøf’ere, borgmestre og fritidspolitikere med meget forskellige baggrunde.
Du får lov at arbejde selvstændigt, udvikle dine egne ideer og følge dit eget stofområde. Arbejdstiden er
normalt 8-16 alle hverdage, på dknyt dog typisk med en ugentlig morgenvagt fra kl. 6.
Vi overholder selvfølgelig alle formalia med læringsdage, feedback og praktikantvejledningsmøder.
Du er velkommen til åbent hus i uge 18 mandag-fredag kl. 9-15 i Mejlgade 48C. Du kan også ringe for at
høre mere:
• Emma Oxenbøll, journalistpraktikant til februar 2020, 51549711, emma@kommunen.dk
• Knud Abildtrup, redaktør på dknyt, 20271276, knud@dknyt.dk
• Anni Kristensen, redaktionschef på kommunen.dk, 81612700, anni@kommunen.dk
Tegn evt. en måneds gratis digitalt prøveabonnement på begge medier - skriv til lene@dknyt.dk

DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesten dknyt.dk og kommunen.dk samt en lang række fagportaler.
Administration i Svaneke samt redaktion i Aarhus og på Christiansborg.

