
 

 

 

 

 

 

 

Bliv praktikant på ”Arbejdsgiverne” og start 

din journalistiske karriere med at lave 

journalistik på print, video og sociale medier 

fra hele landet til vores 2.000 medlemmer.  

 

Vi er et nyt praktiksted midt i en redaktionel 

udviklingsproces, hvor vi det kommende år skal 

arbejde med koncept for indhold og design. Vi 

planlægger et praktikantophold af 12 måneders 

varighed. 

 

Som praktikant hos ”Arbejdsgiverne” bliver du 

på kontoret i Odense en del af et stærkt team, 

der både har ansvaret for bladet til 

medlemmerne, websites, sociale medier og 

pressearbejdet.  

Her er der en række muligheder for at prøve 

dig selv af som udgående journalist, 

videoreporter, researcher og kommunikatør på 

sociale medier.  

 

Derudover vil du kunne få mulighed for at 

prøve at lave kommunikationsarbejde og i en 

opsøgende rolle være med til at sætte 

dagsordenen for nyhedsjournalister med 

interesse for vores brancher.  

 

Du vil i det daglige arbejde dele kontor med 

redaktøren og den presseansvarlige, der begge 

vil vejlede og coache dig under praktikopholdet. 

 

 

 

Vi søger en praktikant med initiativ, handlekraft, ideer og masser af lyst til at prøve det journalistiske 

fag af i dagens medievirkelighed. Her tilbyder vi et praktikophold med solid journalistisk læring og 

mulighed for at prøve sig selv af på opgaver over hele landet. 

 

Beslutningen om at berige redaktionen med en praktikant er først taget i december – så vi har travlt. 

Tjek vores website, læs bladet online og mail os en kort ansøgning sammen med dit CV. Vi planlægger 

at invitere til samtaler torsdag den 14. december. 

 

Deadline på ansøgning er tirsdag den 12. december 2017 klokken 8.00.  

Send den til jak@arbejdsgiverne.dk. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte redaktør Jan Kristensen på telefon 2160 6929. 

 

 

 

 

Arbejdsgiverne er en arbejdsgiver- og brancheorganisation for virksomheder inden for industri og 

håndværk. Vi har cirka 2.000 medlemsvirksomheder, som vi tilbyder en lang række ydelser såsom faglig 

og juridisk rådgivning, uddannelse og kurser, forsikringer og meget andet. 

 

Vores månedlige magasin ”Arbejdsgiverne” kommer på print, web og mobil, og derudover laver vi 

nyhedsbreve og er aktive på web, LinkedIn, Facebook og Twitter.  

 

Tag et kig på vores hjemmeside www.arbejdsgiverne.dk. 
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