Journalistisk pen til SoMe, pressehåndtering og allround
kommunikation søges
Du kan vinkle til både intranet, pressemeddelelse og sociale
medier. Du kan arbejde sammen med mange fagligheder i et
ofte travlt miljø, hvor der kan være kort fra ide til produktion
og fra produktion til udgivelse. Lyder det spændende? Så kan
det være, at jobbet som journalistpraktikant i Region Hovedstadens Center for Kommunikation er noget for dig.
Region Hovedstaden søger en journalistpraktikant fra
Journalisthøjskolen i Århus, RUC eller SDU. Praktikopholdet starter 1. august 2019 og varer 12 mdr.
Hvad vil I gøre ved Sundhedsplatformen? I har for meget administration og skulle hellere bruge skatteborgernes penge på
læger og sygeplejersker. Hvorfor kommer ambulancer så sent?
Som vores nye kollega og praktikant er du med helt i frontlinjen og i kontakt med medier, borgere, fagpersoner og politikere, når spørgsmål som disse melder sig på banen. Du får
base i Klyngen for Samfunds- og Medarbejderkommunikation
med et særligt øje på sociale medier og vores interne kanaler,
som vi bruger i kommunikationen til vores flere end 40.000
medarbejdere. Vi modtager dagligt adskillige henvendelser fra
pressen, som vi hjælper med at finde saglige og faktuelle svar
på. Derudover arbejder vi proaktivt med at sætte dagsordener, og ud fra en emnebestemt tilgang forsøger vi at bruge vores tilgængelige kanaler bedst muligt.
Sammen med dine kolleger har du fingeren på organisationens
og omverdenens puls, hvad end det er at overvåge mediestrømmen eller lytte til interne behov, og hjælper regionen
igennem, når det stormer – uanset om det blæser i traditionelle eller sociale medier. Der kommer kritiske spørgsmål og
vil være videnstunge historier, der skal formidles. Det skal du
kunne rumme i et arbejdsmiljø, der er præget af godt humør
og en god omgangstone.
Dine første opgaver vil være baseret på digital social kommunikation og vil indebære research, vinkling, formulering og visuel produktion. Vi tilbyder oplæringsforløb til både grafisk
produktion og til VJ-opgaver.

Hos os kommer du til at:
•

•
•
•

Opsøge og producere historier til vores sociale kanaler
Facebook, LinkedIn og Twitter, samt hjælpe med redaktørrollen i forhold til planlægning og indsamling af historier.
Tilrettelægge og producere egne TV-indslag som VJ og
infografikker, fra ide til færdigt produkt.
Skrive pressemeddelelser, nyheder til både eksterne og
intern, og alt andet, der kræver en journalistisk pen.
Arbejde tæt sammen med forskellige kommunikationsfagligheder om at få budskabet ud på den bedst mulige
måde – og gennem den bedst mulige kanal.

Du skal være:
•
•

Systematisk, vedholdende og god til at skabe relationer
og dialog.
God til at sætte dig ind i forskellige stofområder – og
have lyst til at prøve kræfter med både traditionelle og
nye medier.

Vi kan tilbyde dig:
•

•
•

•
•

Erfaring med kommunikation på sociale medier, pressearbejde, intern kommunikation samt tv- og grafik-produktion.
Mulighed for at dygtiggøre dig journalistisk, billedmæssigt, digitalt og tv teknisk.
Chancen for at arbejde i en stor politisk drevet organisation, der ofte er en del af den nationale og regionale
dagsorden.
Indblik i en kompleks og spændende organisation, der
arbejde med mange forskellige emner og historier.
Dygtige og erfarne kolleger – som er åbne for de mange
muligheder, som nye medier bringer med sig.

Praktiksted:
Center for Kommunikation, Regionsgården, Kongens Vænge 2,
3400 Hillerød.
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Kontakt:
Praktikantvejleder Charlotte Jespersen, tlf. 21319937, email:
charlotte.jespersen@regionh.dk eller
Praktikantvejleder Simon Danneskiold-Samsøe, tlf. 30325469,
email: simon.danneskiold-samsoee@regionh.dk
Yderligere fakta:
Din arbejdsplads bliver Region Hovedstaden, som tæller ca.
1,4 mio. indbyggere fordelt på 79 kommuner. Du vil blive en
del af Center for Kommunikation, som er beliggende på Regionsgården i Hillerød, hvor vi er godt 50 medarbejdere, der arbejder på mange forskellige kommunikationsplatforme. Du får
en plads i vores Enhed for Samfunds- og Medarbejderkommunikation, hvor du får tolv dygtige kolleger. I hele regionen er vi
ca. 44.000 ansatte, som er eksperter i sundhed og sygdom, og
driver Danmarks mest specialiserede sundhedsvæsen. Vi forsker på internationalt topniveau. Vi samarbejder regionalt på
tværs af kommuner om miljø, uddannelse, gode transportløsninger for at tiltrække internationale virksomheder, investeringer og talenter til Region Hovedstaden.
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