
 

Journalistpraktikant med øje for den gode medlemshistorie  
 

Kan du skabe opmærksomhed om Dansk Magisterforenings (DM) politiske budskaber? Kan du spotte den 

gode historie blandt dine kolleger og gøre den nærværende og relevant for vores medlemmer, så de ser 

værdien af deres medlemskab? Skriver du fængende og i et sprog, som højtuddannede og studerende 

forstår?  

Så er du måske vores nye kollega i Kommunikationsteamet.  

Vi søger en journalistpraktikant, som skal producere indhold til vores digitale kanaler, primært nyhedsbreve 

og sociale medier. Derudover skal du bidrage til at udvikle og eksekvere på DM’s strategier. 

Din profil 

Det er vigtigt, at du brænder for det gode indhold, der gør en forskel for vores medlemmer. Du skal være 

hurtig på tasterne, og når du får færten af en historie, skal du som det første tænke i overskrifter og opslag 

til Facebook. 

Du skal være nysgerrig efter at opsøge og fortælle den gode medlemshistorie, og du skal have lyst til at 

producere forskelligartet indhold til alle vores kanaler.  

Du kommer til, i tæt samarbejde med andre kollegaer, at formidle DM´s politiske budskaber, det er derfor 

en vigtigt, at du interesserer dig for samfundsforhold og politik. 

Dit praktikophold skal være en del af journalistuddannelsen på enten DMJX, RUC eller SDU. 

Praktikantstillingen er lønnet efter gældende praktikantaftale mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening 

(DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ). 

Vi tilbyder 

Du kommer til at indgå i et dynamisk kommunikationsteam, hvor CMS, Facebook og åbningsprocenter i 

nyhedsbrevene er en naturlig del af hverdagen. Du vil få et grundigt indblik i, hvordan det er at være ansat i 

en kommunikationsafdeling, hvor driftsopgaver og udviklingsprojekter går hånd i hånd.   

Du får gode faglige og personlige udviklingsmuligheder og varierende arbejdsopgaver, som du selv får 

indflydelse på. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018 og et år frem. 

Organisatorisk er stillingen placeret i Kommunikation- og medlemsserviceafdelingen med reference til 

chefen for kommunikation og medlemsservice. 

Praktikvejledning og coaching 

Du bliver tilknyttet en fast praktikvejleder som er kommunikationskonsulent. Din praktikvejleder har 

ansvaret for at overholde uddannelsesaftalen og sikre, at du trives og udvikler dig undervejs i forløbet.  



 
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. 

Praktikvejlederen såvel som dine øvrige kolleger i kommunikationsteamet står i det daglige klar til at hjælpe 

dig i gang med opgaverne eller til at coache undervejs. Vi har en uformel og højloftet kultur i teamet, og du 

skal ikke tøve med at prøve ideer af med kollegerne eller stille spørgsmål. 

Ansøgning 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og medlemschef Christian 

Bülow Bech på telefon 23 25 10 28 eller cbb@dm.dk 

Send din ansøgning og cv til os på linket nedenfor senest 18. januar 2018, kl. 10.00. Vi forventer at holde 

samtaler i uge 4.  

https://km2job.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=b4df6afc-44d3-4de3-8ac2-31f04632badd 

Om DM   

Dansk Magisterforening (DM) er fagforening for 50.000 medlemmer, der er kandidater eller 

studerende inden for især humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. I DM er stærke 

relationer, faglige fællesskaber og organisering på arbejdspladsen og studiet, nøglen til politiske 

resultater og medlemstilfredshed. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode 

løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. 
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