Bliv en allround reporter på Helsingør Dagblad
Hvis du har lysten og modet, så har vi avisen og holdet, hvor du i løbet af 12 måneder kan få en spændende
praktiktid og udvikle dig til at blive en dygtig journalist.
På Helsingør Dagblad bliver du en del af et rigtig godt hold, hvor vi arbejder tæt sammen hver dag. Der er
en holdånd på avisen, hvor vi regner med hinanden, og hvor vi får et godt produkt på gaden og på nettet
hver dag. Vi vil også regne med dig fra starten. Der er mulighed for daglig sparring, fordi du er en del af et
hold. Men der er også mulighed for at køre selv, når du er klar til det.
Du vil i løbet af din tid som praktikant blive trænet i selv at finde og skrive gode historier. Du vil komme
omkring alle genrer: Den klassiske nyhed, det store portræt, den undersøgende journalistik, det dybe
interview, og der vil også være plads til at eksperimentere. Du bliver trænet i at researche en historie og
vinkle den, så den bliver læst. Du får mulighed for at få dit eget stofområde og opdyrke dine egne kilder. Og
så vil du blive kastet ud i det fra starten, og derfor vil du lære meget i løbet af din praktiktid hos os.
På Helsingør Dagblad kommer du tæt på! Tæt på kilderne, tæt på læserne og tæt på alt det der sker i en
spændende by og kommune. Du har hver dag muligheden for at komme ud i virkeligheden og lave
reportager eller interview – oftest i samarbejde med en fotograf.
Udover at være en smuk og charmerende by, så er Helsingør også en havne- og kulturby, hvor der sker
meget. Byen har udviklet nogle nye og stærke traditioner som Passage-festivalen, Click-festivalen,
Sundtoldsmarkedet, træskibsfestivalen og en række andre arrangementer.
Helsingør Dagblad er i gang med en digital omstilling, hvor der er fokus på at skrive historier, der er så gode,
at læserne også gerne vil betale for dem på nettet. Helsingør Dagblad er en naturlig del af mange
helsingoraneres hverdag.
Vi holder åbent hus fra mandag den 29. april til fredag den 3. maj. Alle dage fra kl. 11-16. Lav gerne en
aftale på forhånd. Der er mulighed for at få en personlig samtale med chefredaktør Bo Christensen ved at
skrive til b.christensen@hdnet.dk. Hvis du har nogen spørgsmål, er du også velkommen til at ringe på
25442424.

