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Uddannelsesplan - journalistpraktikant 
 
Et halvt års praktik hos Dyrenes Beskyttelse giver et solidt, bredt indblik i det journalistiske og 
presserelaterede arbejde i en stor medlems- og interesseorganisation.  
 
Kommunikationsafdelingen  
Du bliver en del af kommunikationsafdelingen med 11 medarbejdere i Danmarks største 
dyrevelfærdsorganisation med 140 års erfaring. Du kommer til at arbejde tæt sammen med den 
presseansvarlige og medieredaktøren i det daglige arbejde. Du bliver samtidig en del af 
redaktionsgruppen, der sørger for, at organisationens budskaber bliver vinklet og kommunikeret 
bedst muligt ud på egne og eksterne medier.  
 
Vi har travlt og høje ambitioner for vores arbejde. Derfor er samarbejde og en hjælpende hånd 
helt afgørende for, at vi når vores mål. Derudover lægger vi vægt på at have en uformel og 
munter tone på redaktionen.  
 
Praktikantens rolle  
Klassiske nyhedshistorier, reportager fra felten, interviews med forskere og cases og dybdegående 
baggrundsartikler. I en praktik hos Dyrenes Beskyttelse kommer du til at stifte bekendtskab med 
det hele, for vi vægter de klassiske journalistiske genrer i vores formidling. Vi behandler alle 
aspekter af dyrevelfærd og laver artikler om alt fra burgrise til insekter og hvalpefabrikker.  
 

Dine opgaver bliver at: 

 Skrive artikler om dyrevelfærd til vores magasin, der udkommer seks gange om året i et 
oplag på 65.000.  

 Skrive artikler til vores nyhedsbrev, der ryger ud til over 100.000 læsere 

 Lave pro- og reaktivt pressearbejde i det daglige samt til kampagner og events.  

 Skrive kronikker og debatindlæg til relevante medier. 

 Lave nyhedsartikler og andet journalistisk indhold til dyrenesbeskyttelse.dk  

 Ideudvikle, researche og planlægge pressehistorier inden for vores mærkesager.  

 Deltage i vores newsroom, hvor den daglige kommunikation og presse bliver planlagt. 

 Håndtering af sociale medier – særligt Twitter og Facebook, hvor vi har et engageret 
community på ca. 200.000 følgere. 
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Dagligdag og vejledning  
Det er vigtigt for os, at du i løbet af praktikperioden får udviklet dit sprog, din evne til at vinkle og 
til at skrive gode journalistiske historier, der rykker dagsordener og rører folk. Derfor er det også 
en målsætning, at du får feedback på alt, hvad du laver – uanset om det er en reportage i 
medlemsmagasinet, et tweet eller en nyhed til nyhedsbrevet. Den løbende vejledning får du af 
kolleger med enten journalistisk eller kommunikationsfaglig baggrund. Praktikantvejlederen vil 
desuden give konkret efterkritik en gang om måneden. Her er der mulighed for at gå mere i 
dybden og tale om dit journalistiske arbejde på tværs af de enkelte produktioner.  
 
Vi tilrettelægger dit praktikforløb, så vi starter ud med de mindre opgaver som notitser og korte 
historier, bevæger os over interviews og nyheder for til sidst at ende med de store historier og 
reportager, der skal tænkes i flere medier. Det er vigtigt, at du kommer omkring alle genrer for på 
den måde at få mest ud af praktikken.  
 
Vi arbejder også med feedback den anden vej, hvor du fx giver efterkritik på indhold og 
produktioner fra andre på de ugentlige redaktionsmøder. Du får journalist Marie Hougaard som 
praktikantvejleder.  
 
Organisationen 
Dyrenes Beskyttelse er en medlems- og interesseorganisation, der hjælper dyr i nød, stopper 
overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker 
og natur. Vi har 70.000 medlemmer og støtter, internater og plejestationer over hele landet, 1000 
frivillige og et sekretariat på ca. 50 ansatte.   
 
Yderligere oplysninger 
Ilse Lærke Kristensen, kommunikationschef, tlf: 3121 3478 , ilk@dyrenesbeskyttelse.dk eller 
Marie Hougaard, medieredaktør og praktikantvejleder, tlf: 8188 0301, 
mho@dyrenesbeskyttelse.dk 
 
 
 
 
 


