HK/Privat i 12 måneder

Her finder
du os

BLIV EN SKARP
JOURNALIST PÅ
ALLE PLATFORME

hk.dk/hkprivatbladet
hkprivat.dk
facebook.com/hkprivat
@hkprivat

Hos os får du mulighed for at boltre dig i alle de klassiske genrer
i HK/Privatbladet, lave fængende opslag på Facebook og korte
statements til Twitter, skrive guides til nyhedsbrevet, forfatte
pressemeddelelser og producere videoindslag.

V

IL DU GERNE HAVE alsidige opgaver

i din praktiktid? Prøve klassiske
og nye genrer af? Få ordentlig feedback på alt, hvad du laver? Have
nærkontakt med din målgruppe? Trænge
igennem med dit budskab til andre medier?
Så søg ind hos os i HK/Privats kommunikationsafdeling.
Vores udgangspunkt er medlemmernes
arbejdsliv. Vi kommunikerer for og med de
privatansatte HK’ere, der er en meget blandet gruppe - lige fra laboranter på Novo,
økonomimedarbejdere på Lego til tandklinikassistenter. Vi er ti medarbejdere i
kommunikationsafdelingen, flertallet af os
er journalister.
Du skriver reportager, interviews, guides
og baggrundsartikler til bladet. Og finder
den særlige vinkel på dine historier, så de
også sælger på Facebook, Twitter eller
hitter i nyhedsbrevet. Afhængig af historien, selvfølgelig.
Du står også selv for at redigere og skrive
notesiderne Kort & Godt. Du finder på listehistorier til nyhedsbrevet og laver video til
web og sociale medier, når det er oplagt. Og
så skal du - i en kortere periode, afhængig af
din interesse for pressearbejde - prøve kræfter med at sælge HK/Privats gode historier
til andre medier.

/

P R I VAT B L A D E T

Nº 05 2018

Se HK’s
forslag
til bedre
arbejds
miljøregler
Facebook
fylder i
arbejdstiden

MER' BARSEL, FAR!
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Nº 08 2018

Sådan dæmper I
støjen på storrumskontoret
7 svar
på vigtige
spørgsmål
om din fremtid

Øget arbejdspres

SVÆRT AT
HUSKE FRA
NÆSE TIL
MUND
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Med andre ord lover vi dig en varieret
praktiktid med forskellige journalistiske
opgaver, hvor deadline veksler mellem kort
og lang. Vi garanterer dig også, at du får
løbende og detaljeret sparring og feedback
på alt, hvad du laver. Så du har alle muligheder for at forlade HK-huset som en mere
sikker, vidende og velskrivende journalist,
der kan boltre sig på alle medier.
Til gengæld forventer vi, at du har energi
og gåpåmod, er åben, nysgerrig og grundig. Og at du ikke går i baglås, når det bliver
kompliceret.
Vi bor midt i København, et længere
stenkast fra havnebadet på Islands Brygge.
Vi har en skøn kantineordning og nogle
gode kolleger, som du måske møder i
kælderen, der rummer flere motionsfaciliteter
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Nº 02 2019

Ring til kommunikationschef Anette Claudi
(3010 3291) eller vores nuværende praktikant Maiken Krongaard (5244 8985), hvis
du har spørgsmål eller vil lave en aftale om
at besøge os i uge 18.

Se den nye
lønstatistik

FÅR DU
DEN
RIGTIGE
LØN?
Læs midtersiderne
og side 26-30

Søg digitalt, og stil ansøgningen til
Anette Claudi.

Senior på
arbejdspladsen
Sådan tænker
chefen og dine
kolleger om dig
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⁄⁄ ”I HK/Privat har jeg skrevet om vigtige emner, der interesserer mig, og haft frihe-

den til at arbejde med formater som video og podcast. Jeg er heldig med at være omgivet af dygtige kollegaer på alle pladser, som altid gerne vil sparre og give feedback.
De har lært mig en masse! Jeg er især blevet dygtigere til at se historien, vinkle og
formidle til målgruppen. På mange måder er det spændende at være journalistpraktikant i en politisk organisation. Her bliver lavet gedigen journalistik og kommunikation, som er relevant for rigtig mange mennesker. Og så sætter jeg pris på muligheden
for at kunne tage ud og møde kilderne frem for at ringe dem op fra kontoret”.
Maiken Krongaard, SDU Odense, praktikant i HK/Privat

HK/Privat er den største sektor i HK med omkring 110.000 medlemmer

