
 
DM søger praktikant med øje for den gode medlemshistorie  

”I DM får man som praktikant en unik mulighed for at arbejde med dygtige og engagerede mennesker fra 

mange forskellige brancher. Som journalist har jeg lært meget ved at komme ud i virkeligheden på 

arbejdsmarkedet, som det ser ud for mange danskere.” 

Sådan beskriver vores praktikant, Andreas, sit nuværende praktikantforløb i kommunikationsafdelingen hos 

Dansk Magisterforening (DM).  

Som praktikant skal du skabe opmærksomhed om DM’s politiske budskaber, og du skal spotte den gode 

historie og gøre den nærværende og relevant for vores medlemmer, så de får værdi af deres medlemskab.  

Du skal producere indhold af forskellig karakter til vores digitale kanaler, primært nyhedsbreve og sociale 

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

Det forventer vi af dig 

Din baggrund er ikke så vigtig for os. Det vigtigste for os er, at du gerne vil blive klogere på det danske 

arbejdsmarked, og at du kan skrive vedkommende og relevante historier til vores medlemmer, der kommer 

fra mange forskellige akademiske baggrunde. 

Du skal kunne skrive i et fængende sprog målrettet højtuddannede og studerende, der gerne vil være det. 

Du skal være hurtig på tasterne, og når du får færten af en god historie, skal du som det første tænke i 

overskrifter og opslag til Facebook. Du skal også kunne sælge dine idéer både til kolleger i organisationen 

og til pressen. 

Det vil være en fordel, at du har en interesse for samfundsforhold og politik, for du skal være klar på at 

videreudvikle og forbedre forholdene for højtuddannede på arbejdsmarkedet gennem din kommunikation.  

Det tilbyder vi dig 

Hvis det lyder som noget for dig, så kan vi til gengæld tilbyde dig et sjovt og lærerigt praktikophold med 

gode muligheder for faglig og personlig udvikling i en kommunikationsafdeling med 12 kolleger.  

Hos DM får du et grundigt indblik i, hvordan det er at være ansat i en kommunikationsafdeling, når 

driftsopgaver og udviklingsprojekter skal gå hånd i hånd. Vi giver dig også frihed til at arbejde med de 

opgaver, du selv synes er spændende. 

Andreas’ praktikperiode har været præget af OK18-forhandlingerne. 

”Jeg er så heldig at være i DM, mens forhandlingerne om de offentlige overenskomster er i den mest 

dramatiske fase. Som praktikant i DM kommer jeg helt tæt på de mennesker, der bliver påvirket af 

forhandlingerne på arbejdsmarkedet i deres eget liv. Den kommende praktikant vil få et lignende indblik i 

udfordringerne på det akademiske arbejdsmarked – også selvom der formentlig er fundet en afslutning på 

OK18 inden august”. 

Kontakt praktikantvejleder Troels Mørk på tm@dm.dk / 6167 1808 eller den nuværende praktikant Andreas 

Berg Jakobsen på abj@dm.dk / 3815 6622 for yderligere info eller spørgsmål.  
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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. 

 


