Ved du, hvilken journalist du vil være?
Hos os i Scleroseforeningen får du lov at kaste dig ud i det
hele, eller du kan arbejde intensivt med lige dét, du er bidt af.
Vi kan nemlig love, at der er rig mulighed for at filme og producere videoer,
god tid til at skrive lange og udredende artikler eller hele temaer, blive en del
af social media-holdet og smage på presse- eller kampagnearbejde. Og så
kan du være helt sikker på, at du får al den sparring, du har brug for.

Som journalistpraktikant hos os får du...
Reportageture over hele landet. Hos os er telefoninterviews til nødsituationer, og vi
tager gerne til Frederikshavn for at interviewe den perfekte case.
En nicheviden om sundhedsområdet, som du kan bruge i din fremtidige karriere.
Plads til at eksperimentere. Har du en god idé, får du lov til at føre den ud i livet, og
vil du afprøve den i et specielt format, er der mulighed for det.
Erfaring med kommunikations- og presseopgaver, hvis du har lyst til at prøve det.
Mulighed for en udlandsrejse under din praktiktid.
En ambitiøs, men uformel og meget grinende redaktion, der diskuterer journalistik fra
morgen til aften.
Den mængde ansvar, du er klar til, hele vejen gennem dit praktikophold.
Vil du være med? Selvom det kun er 11.000 af vores 55.000 medlemmer, der har sclerose,
rammer vi dem alle med relevant indhold. Siden januar 2019 er vi som den første organisation
begyndt at producere fire medlemsblade og fire nyhedsbreve til fire forskellige målgrupper.
Ring og tal med en af vores tidligere journalistpraktikanter, der er ansat hos os i dag
Sara Bangsbo (29800116) eller Ninett Rohde (30127515). Eller tag kontakt til redaktør og
praktikantvejleder Lotte Skou Hansen (28577945), hvis du vil besøge os til en samtale.
Se mere om praktikken i Scleroseforeningen her:
www.scleroseforeningen.dk/praktikant

