Din karriere begynder i vores mediehus
Fyens Stiftstidende opslår pr. 1. august 2019 fem praktikstillinger af 6 eller 12 måneders varighed.
Fyens Stiftstidende har ændret måden at lave lokal- og regionaljournalistik på de seneste år. Med kritisk, konstruktiv og løsningsorienteret
journalistik har avisen sat dagsordenen både lokalt og nationalt.
Avisens praktikanter spiller en central rolle i en brydningstid, hvor avisen
satser benhårdt digitalt ud fra devisen ”web first – print second”.
Fyens.dk er det journalistiske epicenter, men der arbejdes stadig
målrettet på at udvikle printavisen, hvilket har resulteret i fire faste
daglige sektioner i stedet for de tidligere to. Blandt andet med avisen
Danmark, der udkommer i samtlige 13 dagblade i Jysk Fynske Medier og
har 400.000 daglige læsere på Fyn og det meste af Jylland.
Vores praktikanter skal være med til at forme fremtiden for de fynske
læsere og mediebrugere, og vi garanterer dig en praktiktid med spændende udfordringer på et væld af platforme. Du vil med garanti også
komme til at levere video, livestreame og tage billeder til dine historier.
Vi tilbyder en yderst alsidig uddannelse, hvor du får mulighed for at få
praktisk erfaring med alle journalistiske genrer. Lige fra den kontante
nyhed på webben eller forsiden til den dybdeborende artikel.
Fyens Stiftstidende er et stort, moderne mediehus, hvis hovedsæde
ligger i Odenses centrum lige over for Odense Banegård Center. Der er
syv lokalredaktioner på resten af øen.
Som praktikant har du mulighed for at komme på følgende redaktioner:
Aktualitetsredaktionen (nyheder, samfund og erhverv), Odenseredaktionen, kulturredaktionen, sportsredaktionen samt seks af vores
syv lokalredaktioner.

Vi tilstræber, at alle praktikanter får seks måneder på en lokalredaktion
i enten Middelfart, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Ringe eller Assens.
Herefter kommer man typisk til en af vores fagredaktioner, men det
kan også hænde, at man tager tre måneder mere på en lokalredaktion,
hvis kabalen ikke går op. Vi prioriterer dog højt, at alle praktikanter har
prøvet sig selv af på en fagredaktion under deres
praktiktid på Fyens Stiftstidende. Du skal have kørekort som praktikant
på Fyens Stiftstidende.
Fyens Stiftstidende har for tiden 12 journalistpraktikanter og en
fotojournalistpraktikant. Der er bopælspligt på Fyn, og de fleste bor i
Odense i hele praktiktiden. Hver måned holder vi en praktikantdag med
oplæg, efterkritik eller en udflugt til andre medievirksomheder. I løbet af
praktikperioden arrangerer praktikanterne selv en fælles udlandsrejse.
Tidligere er rejsen blandt andet gået til Beograd, Moskva, Kina, Israel,
Japan og senest USA.

Fakta:
• Fyens Stiftstidendes hovedsæde er et topmoderne mediehus i centrum af
Odense lige ved banegården.
• Odense er inde i en rivende udvikling, hvor en helt ny bydel opføres få hundrede
meter fra mediehuset. En omfattende letbane er ved at blive færdiggjort, Facebook rykker til byen, og byggeriet af det nye supersygehus er i fuld gang.
• Odense er den by i Danmark, der har flest restauranter pr. indbygger. Og går
man op i kultur, byder byen på Odense Teater, Teater Momentum, Tinderbox Festival, Jam Days Festival, H.C. Andersen Festivals, musikhuset Odeon,
Kulturmaskinen, kunstmuseet Brandts, et levende studenterhus samt
spillestederne Posten, Dexter, Kansas City og Magasinet m.fl. Og festivalen
på Egeskov Slot, Heartland Festival, er ved at udvikle sig til en lige stå stor
attraktion, som slottet allerede er.

Kunne du tænke dig at blive praktikant hos os, så skriv en enkelt side om
dit liv og dine ambitioner. Hvorfor skal vi vælge dig? Hvad forventer du af
et praktikophold i vores mediehus? Hvorfor vil du gerne dyrke lokal- og
regionaljournalistik?
Husk at vedlægge mobilnummer, så vi kan få fat i dig på dagen. Du er
velkommen til at ringe eller maile og høre nærmere om stillingerne hos
vores to praktikantvejledere: Redigerende Silja Smith,
tlf. 40 21 27 39 /silja@jfmedier.dk eller musikredaktør Simon Staun,
tlf. 23 64 14 12 / sim@jfmedier.dk

Jysk Fynske Medier er en virksomhed dannet ved en fusion mellem Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. Senest er Midtjyske Medier
kommet med i familien. Mediehuset er landets næststørste med en budgetteret omsætning på to milliarder kroner og omkring 1500 medarbejdere.
Koncernen udgiver 13 dagblade med et læsertal på en gennemsnitlig hverdag på 400.000. Hertil kommer 57 ugeaviser med et samlet oplag på flere end
850.000 eksemplarer, ligesom koncernen ejer fire lokalradioer med et gennemsnitligt estimeret ugentligt lyttertal på flere end 740.000. Hertil kommer en
bred palet af digitale medier med flere end 2 million månedlige brugere og flere end 100 millioner sidevisninger.

Åbent hus
Vi holder åbent hus 2. maj klokken 13-16. Der bliver lejlighed til at se mediehuset og
høre om rollen som praktikant i huset. Vi holder korte forsamtaler - mail til os, hvis du
vil til åbent hus.

