JJ Kommunikation ApS søger verdens bedste skrivetalent
Har du ambitioner om at mestre den helt brede palet af journalistisk og kommunikativt håndværk? Så brug
12 måneder hos JJ Kommunikation.
Vi skriver rigtigt meget om teknik, om energi, om forsyning, om ejendomsinvesteringer og om klamme
(men interessante) parasitter hos heste – og samtidig udgiver vi bøger om dansktopbandet Kandis.
Kan du spænde over alt det?
Det bliver garanteret sjovt, og du bliver kastet ud i alle genrer.
Du skriver til forsiden
Som praktikant hos JJ Kommunikation vil du blive sat direkte i arbejde og få alt det ansvar, du kan bære.
Du kommer til at fungere som fuldgyldig journalist, og du kan sagtens komme til at levere forsiden til
landsdækkende magasiner og dagblade. Du får et stort selvstændigt ansvar for at udvikle idéer, opsøge
kilder og udarbejde artikler til forskellige medier.
På bureauet arbejder vi på et bredt spænd af medieplatforme, og du vil derfor komme til at bruge både
SoMe, webtekster, webnyheder, pressemeddelelser samt lejlighedsvise videoer.
Vi uddanner dig til superliga
Du vil selvfølgelig også have et team af kyndige journalister ved din side til at guide dig. Vi er flere
uddannede journalister samt en uddannet tv-tilrettelægger, og vi har været ansat på eller faste
leverandører til blandt andre Ritzau, DR, Jyllandsposten, Dagbladet, Ingeniøren, JydskeVestkysten, B.T.,
Magasinet Q, Weekendavisen, Musikeren, Teknikeren og Maskinmesteren.
Bureauet har i alt 14 ansatte, og vi har kontor i Roskilde, bogstaveligt talt et stenkast fra Trekroner Station.
Lad endelig ikke beliggenheden afskrække dig; der er ikke mere end 21 minutter i tog fra Københavns
Hovedbanegård.
Du får et journalistisk falkeblik
Ja, vi laver også kommunikation og PR på bureauet. Og du bliver knivskarp til at sondere.
Efter 12 måneders praktikperiode hos JJ Kommunikation har du tilegnet dig unikke journalistiske og
kommunikative evner. Du får indgående erfaring med arbejdslivet på et kommunikationsbureau med korte
deadlines, et højt bundniveau og stærke etiske standarder.
Har du spørgsmål om bureauet eller de ansatte, så kontakt Mariann Jensen på 2011 7688 eller 4659 0550.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

