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Vil du være med til at klæde ledere på til morgendagens
udfordringer? Vil du skrive om alt fra ledelsestrends til politik? Og
vil du have erfaring med digital journalistik og sociale medier? Så
er det måske dig, der er Magasinet F5’s journalistpraktikant.

D E R C A S

Magasinet F5 søger en journalistpraktikant til artikler om tidsånd,
innovation, teknologi, arbejdsmarked, samfund og ledelse. Vi er et
bredt orienteret online medie, og derfor skal du hos os prøve dig
selv af og finde frem til, hvad lige netop du er god til og synes er
sjovt at skrive om. Det kan være alt fra tech-trends og faldgruber,
nye ideer om ledelse til pressemøder i Finansministeriet.
Vi tilbyder et praktikforløb, hvor du lærer at skrive nutidig
T H E M I L L E N I A L B A C K P A C K E R
journalistik med hjerte og holdning, hvor du får lov at boltre dig
med din skrivestil og i dit eget tempo. En væsentlig del af vores
arbejde består i at gøre komplekse emner letforståelige og
relevante for vores målgruppe.

Vi skriver konstruktiv journalistik, der skal inspirere mennesker i
arbejde. Det betyder, at vores journalistik ofte tager udgangspunkt
i konsekvens mere end konflikt. Vi er ikke interesseret i at være
først eller kridte linjerne hårdt op. Vi vil i stedet forsøge at
nuancere, forklare og hjælpe læseren til at forstå, hvad fremtiden
betyder for deres hverdag.
Du bliver en del af et fokuseret, ungt hold, der skriver til ledere i
både det private og det offentlige. Vi er en ung virksomhed i
vækst, og derfor er der også rig mulighed for selv at præge
praktikforløbet efter dine interesser.
Dine opgaver bliver:
- Du skal både skrive features, casehistorier, portrætter,
nyheder, lange formater og citathistorier.
- Du bliver en mester til research og får et solidt indblik i både
den private og offentlige sektor.
- Du skal ud af huset og møde vores kilder, og du kommer til at
prøve kræfter med Twitter, Facebook og LinkedIn.
- Du vil fra start af komme til at skrive meget, hvorefter vi vil
udfordre dig i andre formater og genrer.
Alt det praktiske:
Vi søger en praktikant pr. 1. august og seks måneder frem. Vi
holder åbent hus hele uge 18. Du skal bare sende en mail eller
ringe til praktikantvejleder Joacim Præst Nielsen på tlf. 3090 7987
eller mail joacim.n@f5.dk, og så kan vi lave en aftale om, hvornår
du kan besøge os. F5 er et magasin og et netværk af over 2000
kompetente fagfolk fra forskellige brancher.

