
Vi giver dig frihed, ansvar
og masser af støtte

Journalistpraktikant
TIL SOLSKINSØEN

Som praktikant på Bornholms Tidende kommer du i gang fra dag 1. Du vil få ansvar, fordi vi tror på 
dig, og du vil også opleve stor frihed til at skrive om noget, der interesserer dig. I nyhedsform, som 
reportage, feature, interview eller video til nettet. Og når du har en god ide, får du tid: Vores ene 
nuværende praktikant har været sat af i tre uger til et større projekt, og snart vil hun blive det igen. Vores 
anden praktikant arbejder netop nu med projekter, som hun selv har valgt, af hver en uges varighed.

Den ene af de to kan du komme til at afløse. Og chancen er god, for vi søger to praktikanter i 12 eller 18 
måneder.

Vi viser dig tillid, men vi giver dig også et sikkerhedsnet. Vi er en lille og overskuelig redaktion, og erfarne 
journalister er hele tiden er parat til at lytte og hjælpe, når du kommer i tvivl og har brug for et råd. Som 
praktikant på Bornholms Tidende får du også mere efterkritik end dine kammerater på de store aviser: 
Hver anden uge - og på alle de artikler, som du gerne vil have respons på. Vi har gode ideer parat til dine 
produktionsfrie dage, men vi lytter lige så gerne til dine. Du vil også få indflydelse på din uddannelses-
plan.

Du vil komme til en avis, der udvikler sig meget netop nu. I høj grad ved at give chancen til de unge. Vi 
skruer op for dækningen på nettet, og vi satser stadig mere på den konstruktive journalistik, der ikke kun 
peger på problemer, men også på mulige måder at løse dem på. For lige netop det er vi lige netop nu 
nomineret til Publicistklubbens mediepris, som vi er indstillet til af Ulrik Haagerup. Så hvis du gerne vil 
lære mere om den tilgang til faget, som Danmarks Radios tidligere nyhedsdirektør betragter som selve 
journalistikkens fremtid og redning på verdensplan, så har du Ulrik Haagerups ord for, at Bornholms 
Tidende er den danske avis, der er længst fremme med at rulle den ud. Den konstruktive journalistik vil vi 
også gerne gøre dig god til.

Bornholm er et let sted at blive en god journalist. Du vil opleve, at bornholmerne er åbne og imødekom-
mende. Og hvor praktikanter andre steder bliver sendt rundt fra redaktion til redaktion, vil du se, at du på 
Bornholm ret hurtigt kan få overblik over de vigtigste kilder - og meget lettere kan bygge et kildenet op, 
som kan forsyne dig med gode historier gennem hele din tid som praktikant. Vi laver en ultralokal 
lokalavis, der ikke skriver om andet end Bornholm. Derfor dækker vi både dybere, bredere og mere 
vedkommende end de aviser, der dækker 10 eller flere kommuner hver dag.



Men er der ikke frygtelig langt til Bornholm? Nej, det 
er der faktisk ikke. Bornholm har otte fly til Kastrup 
hver dag. Billetterne er billige, særligt hvis du bestiller 
i god tid, og turen tager kun 30 minutter. Du kan stå på 
Kongens Nytorv en time efter, at du lettede fra Rønne. 
Hvis du hellere vil sejle, bliver billetterne markant 
billigere en måned efter, at du er startet i praktik.

Du vil også opleve, at du er kommet til et sted, som din 
familie og dine venner gerne vil besøge. Og at du kan 
vise helt unik natur og noget af det smukkeste 
Danmark frem for dem. Vi har klipper, landets bedste 
badestrande - og det største antal solskinstimer at 
nyde dem i. Til hverdag vil du blive overrasket over det 
rige bornholmske kulturliv, der både fører nogle af 
Danmarks bedste kunstnere og forfattere til Bornholm, 
og hvor landets førende musikere giver koncerter året 
rundt. Bornholm er meget mere, end du tror.

Er du overbevist? Eller vil du gerne vide mere om både 
et dragende eventyrland og en avis, der vil tage på sig 
at gøre dig til en god journalist? Så ring til praktikant-
vejleder Jakob Marschner på 56 90 30 23. Du er også 
meget velkommen til at kontakte vores to nuværende 
praktikanter Anna Gudmann Hansen (56 90 30 05) og 
Marie Hofman (56 90 30 04). Vi glæder os til at høre 
fra dig!

Send din ansøgning til Jakob Marschner på adressen 
jm@bornholmstidende.dk

”I min tid som praktikant på Bornholms Tidende 
har jeg lært at hvile i mig selv og at stole på 

mine journalistiske evner, blandt andet fordi jeg 
er blevet mødt med tillid og ansvar.” 

Anna Gudmann Hansen, journalistpraktikant

”På Bornholms Tidende er der meget højt til 
loftet. Som praktikant har jeg lært at tro på mine 
ideer, fordi avisen altid har givet tid og plads til 

at forfølge en god idé.”

Marie Hofman, journalistpraktikant


