JOURNALISTPRAKTIKANT I KOLDING KOMMUNE
Er du idérig, kreativ og frisk på at afprøve nye kommunikationsformer?
Så er du måske Kolding Kommunes nye journalistpraktikant.
Du bliver en del af vores kommunikationsafdeling, hvor vi i dag sidder fem journalister, to grafikere og en
praktikant. Vi laver alt fra strategisk kommunikation om bosætning i kommunen til facebookopslag om, at
der kan være islag fra morgenstunden.
I vores afdeling er der kort fra tanke til handling og vi er altid friske på at prøve nye idéer og
kommunikationsformer af. Der er højt til loftet og ofte får du frie tøjler til at afprøve nye ting – vores
tidligere praktikanter har blandt andet haft oprettet en kommunal Tinderprofil, de har lavet kampagner på
Snapchat, Instagram og Facebook. Og så har de har været en del af pressekorpset backstage til events
med både Barack Obama og Dronning Margrethe – med andre ord har de prøvet lidt af hvert.
Hos os bliver du skarp til at kommunikere om både simple og komplekse emner. Du får stor handlefrihed
og medbestemmelse på løsningen af opgaverne og du bliver en vigtig medspiller i en afdeling, der
håndterer både små og store emner. Samtidigt bliver du en del af en kultur, hvor vi ønsker at løfte i flok og
derfor går meget op i, at vi giver hinanden feedback og sparring på projekterne.
Du får din daglige gang blandt både borgmestre og børnehavepædagoger og du får mulighed for at
kommunikere til mange forskellige målgrupper. Under din praktikperiode får du lejlighedsvise
redaktøropgaver på vores sociale medier ligesom du får mulighed for at producere både video og tekst til
intern og ekstern brug. Du kommer til at arbejde med strategisk kommunikation om større projekter og du
kommer til at give et hånd med, hvis der opstår en krise i løbet af din praktikperiode. Og måske er det dig,
der kommer til at sætte Kolding Kommune på forsiden af medierne med endnu en succeshistorie.
Vi bor på Akseltorv tæt på rådhuset og der er små fem minutters gang til togstationen. Vi har stor
fleksibilitet i mødetiden og ingen bopælspligt, så du kan sagtens blive boende i enten Odense eller Aarhus
og tage de direkte tog, der kører flere gange i timen. Er du i bil, så er der gode indfaldsveje og kontoret
ligger tæt på gratis parkeringspladser.
Men måske vigtigst af alt så har vi en fremragende (!) kageordning, hvor hjemmebag står højt på
ønskelisten. Vi har en uformel tone, et fladt hierarki og vi prioriterer kollegial hygge højt.
Hvis du vil vide mere om hvordan det er at være praktikant i Kolding Kommune kan du kontakte vores
nuværende praktikant, Frederik, på 28 30 91 23 eller frederikmuff@gmail.com.
Hvis du har flere spørgsmål – store som små – om stillingen og arbejdspladsen kan du kontakte vores
praktikantvejleder, Mikkel Pærremand Gregersen på 29295166 eller mikg@kolding.dk
Vi glæder os til at læse din ansøgning!

