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Dansk Magisterforenings presseteam søger journalistpraktikant 

 
Vil du lære at begå dig professionelt i mediebranchen og træne dine journalistiske kompetencer, 

når du skal placere historier i medier som Politiken, Radioavisen og Metroxpress? Som 

journalistpraktikant i presseteamet bliver du lært op til at begå dig som politisk kommunikatør, når 

vi gennem konkrete presseinitiativer påvirker beslutningstagere og flytter holdninger. 

Hos os prøver du kræfter med rollen som presserådgiver. Du udvikler din politiske forståelse, 

klæder talspersoner på til interviews og får et godt netværk blandt journalister på de 

landsdækkende medier, når du sælger nyheder og placerer Dansk Magisterforening i medierne. 

Dine arbejdsopgaver: 

 Servicere journalister og afsætte historier til nyhedsmedier  

 Skrive debatindlæg og pressemeddelelser 

 Skrive nyheder til vores 43.000 læsere af nyhedsbrevet 

 Rådgive talspersoner inden medieudtalelser 

 Skrive posts til vores 38.000 følgere på Facebook 

 Skabe aktivitet på Twitter om historier, du selv har opdyrket og afsat i medierne 

Det forventer vi af dig: 

 At du har mod på at sætte dine journalistiske kompetencer i spil i mangeartede opgaver 

 At du tager initiativ og ønsker at være en aktiv del af vores team af journalister, 

kommunikationsfolk og politiske konsulenter 

Det tilbyder vi dig: 

 En praktikplads, hvor din faglige udvikling er i centrum 

 Mulighed for at gå i dybden med opgaverne og følge dem helt til dørs 

 Tæt, faglig sparring og oplæring fra kollegerne, men også rum for dit initiativ 

 Erfaring med arbejdet som journalist i en politisk styret organisation 

 Netværk i nyhedsbranchen  

Tæt kontakt til din praktikvejleder  

Du bliver tilknyttet en fast praktikvejleder, som er presserådgiver og uddannet journalist. Du har 

faste møder med praktikvejlederen, hvor vi taler om dine opgaver, hvordan du fungerer socialt og 

dine udviklingsmuligheder. Efterkritik og coaching af dine arbejdsopgaver finder sted ugentligt, 

men på de faste møder taler vi om, hvordan du bliver udfordret fremadrettet, så du i praktiktiden 

får erfaringer med flest mulige journalistiske og kommunikationsfaglige opgaver.  
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Din hverdag hos os 
Den dagsaktuelle politiske dagsorden former arbejdsdagen i presseteamet. Derfor starter dagen 
med screening af dagens nyheder og fordeling af opgaver. Du vil i særlig grad arbejde med at 
ideudvikle, vinkle og afsætte nyhedshistorier til dagspressen. Det betyder, at du i løbet af 
praktiktiden får opbygget et solidt kildenet inden for stofområder som uddannelse, beskæftigelse, 
forskning, karriere og arbejdsmiljø. 

I dagligdagen er din rolle at hjælpe journalister med alt fra cases til dokumentation af vinkler eller 

bud på kilder. Endelig skal du selv kunne vinkle Dansk Magisterforenings budskaber, når du 

proaktivt forsøger at afsætte historier til pressen. Du vil desuden få rig mulighed for selv at fatte 

pennen og skrive pressemeddelelser og debatindlæg om de mange sager, der fylder i hverdagen. 

Pressearbejdet er flermedialt, og vi forsøger altid at få gennemslag i både dagspresse og på sociale 

medier. Du vil få en grundig indføring i strategisk pressearbejde, hvor målgrupper og kanaler er 

væsentlige redskaber, og du vil få indgående forståelse for, hvordan en historie vinkles og 

formidles forskelligt til nyhedsmedier, sociale medier og i den interne medlemskommunikation. 

Tag en snak med vores nuværende praktikant 

Lige nu er vi så heldige at have drønskarpe Emma Skjold Lindegaard i praktik hos os. Du kan sms’e, 

ringe (51 91 44 64) eller skrive (esl@dm.dk) til Emma og få en snak om, hvordan det er at være i 

journalistpraktik hos os. Om sin praktik siger Emma: 

At være i praktik i en fagforening er et af de bedste valg, jeg nogensinde har truffet. Som 

journalistpraktikant i presseafdelingen oplever jeg sjældent, at der er to dage, der er ens. 

Mandag forbereder jeg formanden, inden hun skal interviewes til P1 Morgen. Tirsdag skriver jeg et 

politisk notat til et ministerium og omsætter det til en nyhed til blandt andet Twitter og Facebook. 

Onsdag optager jeg og klipper en video med formanden om kulturbesparelser. Torsdag analyserer 

og sælger jeg historier til flere medier på baggrund af en rapport om udflytning af statslige 

arbejdspladser. Fredag skriver jeg et debatindlæg om borgerforslag og slutter ugen af med 

fredagsbar i kantinen. Mit arbejde består både af journalistik, presse, kommunikation, analyse og 

politisk rådgivning. Det opfylder 1:1 mit ønske om, at jeg i min praktiktid gerne vil prøve kræfter 

med så meget som muligt. 

Lidt om os 

Dansk Magisterforening er fagforening for 50.000 medlemmer, der er kandidater eller studerende 

inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag, sundhedsvidenskab og kommunikation. Vi 

arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye 

jobmuligheder for medlemmerne. Vi forholder os til store politiske dagsordener i medierne, som 

har betydning for eller involverer medlemmerne.  

Praktikpladsen er 12 måneder og placeret på Frederiksberg i København. Har du spørgsmål? 

Kontakt presserådgiver Franciska Lee Beckett på 21 78 38 53 eller frb@dm.dk 

Læs mere om Dansk Magisterforening på dm.dk 
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