Watch Medier søger nyhedsjournalist
Ung og ambitiøs redaktion søger kollega til 12 eller 18 måneders praktik i hjertet af København.
Hos Watch Medier laver vi kritisk, fair og uafhængig nyhedsjournalistik
om dansk erhvervsliv. Vi lancerer løbende nye medier og søger en
praktikant, der vil være en del af det voksende hold.
Watch Medier ejes af JP/Politikens Hus og driver 11 online niche
medier, der skriver om specifikke brancher: AdvokatWatch, AMWatch,
EjendomsWatch, EnergiWatch, FinansWatch, FødevareWatch,
ITWatch, MedWatch, MediaWatch, PolicyWatch og ShippingWatch.
Hvert medie har en erfaren redaktør i spidsen og en fast stab af jour
nalister. Vi har en lav gennemsnitsalder, det sociale liv har gode vilkår,
og fredagsbarerne er lystige. Watch Medier er med andre ord et fedt
praktiksted og en god arbejdsplads.
Vi skriver til branchefolk med stort kendskab til netop den branche,
som de arbejder i. Det stiller store krav til kvalitet og troværdighed
i en hektisk hverdag. Vi går mere op i kvalitet end trafik, og vores
medier leverer både de brede erhvervshistorier, der bliver citeret i TV
Avisen om aftenen, og de snævre nichehistorier, der skaber stor værdi
for en begrænset målgruppe.
Som praktikant bliver du en vigtig del af redaktionen. Praktiktiden er
delt op i seks måneder lange intervaller på udvalgte medier. Det skal
sikre, at du når at blive fortrolig med et stofområde uden at gro fast.
Som praktikant får du trænet din hurtighed, når nyhederne breaker,
du får mulighed for at bruge længere tid på egne projekter, og du får
tid til at dykke ned i en niche og få et stort branchekendskab.
Du skriver til nettet og får trænet både den hurtige nyhed og den
længere baggrundsartikel.

Som praktikant på Watch Medier bliver du klædt ualmindeligt godt
på til at bedrive erhvervsjournalistik i en digital virkelighed. Og du står
dermed med gode kort på hånden, når du skal søge arbejde efter
endt studietid.
Du bliver kollega med nogle af landets bedste erhvervsjournalister
og kan suge erfaring og viden til dig på en redaktion, hvor din indsats
gør en forskel.
Vi forventer ikke, at du er verdensmester i regneark og regnskabs
læsning, men du skal have gå-på-mod og ambitioner. Resten skal vi
nok lære dig.

Mere info
Læs mere på watchmedier.dk og i vores uddannelsesplan.
Se også vores video om at være praktikant hos os.

Spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte vores to praktikantvejledere Thomas
Nygaard Madsen på tlf. 20 19 41 75 (thomas@mediawatch.dk) eller
Michael Duelund på tlf. 27 35 29 67 (md@finanswatch.dk) med
spørgsmål og for tilmelding til åbent hus.

Åbent hus
Kom og besøg os torsdag den 2. maj 2019 kl. 13:00 på
Ny Østergade 15, 1. sal, 1101 København K.

