
  

Hvad med et halvt år i praktik som journalist efter sommerferien? 

DSB søger en praktikant som journalist fra 1. august til 31. januar.  

Få de traditionelle journalistiske genrer ind under huden og styrk dine kompetencer i at kommunikerer i en 

stor organisation. Tilsæt lidt lækkert til Ud & Se, videoproduktion og dygtige og søde kolleger. Sådan er en 

praktikperiode hos en af landets travleste kommunikationsafdelinger. 

Hos os kommer du til at: 

 Skrive til DSB’s 7.500 medarbejdere i medarbejderbladet ind&se og på intranettet abc. 

 Lave note- og DSB-stof til cirka en halv million læsere af vores kundemagasin Ud & Se. 

 Arbejde intensivt med de journalistiske genrer. 

 Arbejde selvstændigt, men med god og nærværende coaching. 

 Lave video og bidrage til interne kommunikationsprojekter.  

Dine arbejdsopgaver vil primært være intern kommunikation, men du vil også få mulighed for at prøve 

kræfter med pressehåndtering, herunder SoMe – i en af landets travleste presseafdelinger. 

Du: 

 Vinkler og skriver skarpt og kan overholde en deadline. 

 Har lyst til at prøve livet i en stor og kompleks virksomhed. 

 Er klar til mange forskellige opgaver. 

 Tager aktivt (med)ansvar for din egen læring og udvikling. 

 Behøver ikke være tognørd, men du skal være god til at snakke med de folk, du kommer rundt i 

landet og interviewer. 

Vi: 

 Har ry for at være en god og hjælpsom afdeling med let til smil, selv i pressede situationer. 

 Er 19 dygtige kolleger  - journalister, komunikationspartnere, intranetspecialister, miljøfolk, 

sekretær og ledere og en direktør. 

 Har travlt, men har tid til at coache dig. 

 Tilbyder frikort til DSB’s tog, sundhedsforsikring, god kantineordning, fitnessrum og rabat i DSB 7-

eleven. 

Din arbejdsplads bliver i Høje Taastrup. 

Vil du vide mere, så kontakt redaktøren for DSB’s interne medier Gregers Lohse på 24 68 58 06 eller vores 

nuværende journalistpraktikant Kasper Hesselbjerg på 24 68 41 17. 

Send din ansøgning på mail senest 15. juni til DSB Kommunikation & Branding, Att: Greger Lohse, 

grpl@dsb.dk 


