
J o u r n a l i s t p r a k t i k a n t 
t i l  D j ø f b l a d e t
Vil du lære at lave kvalitetsjournalistik til nogle 
af landets mest krævende læsere?

Som praktikant på Djøfbladet kan 
du prøve kræfter med en bred vifte 
af journalistiske genrer og lære at 
lave gennemarbejdede historier 
både i magasinformat og på nettet.

Vi skriver til en kræsen målgruppe, 
der forventer, at deres fagblad 
 leverer grundig og velskrevet 
journalistik om karriere, arbejds
marked, studieliv, politik og 
samfund. Derfor leder vi efter en 
praktikant, der både er nysgerrig 
og kritisk, og som gerne vil tænke 
længere end til hurtige nyheds
vinkler.

På print udkommer Djøfbladet en 
gang om måneden, så du får rig 
lejlighed til at blive klogere på, 
hvordan man producerer maga
siner – hele vejen fra idéfasen over 
research, skrivning og redigering 
til visualisering og layout.

På djoefbladet.dk bringer vi 
daglige aktualitetshistorier. Ergo 
kommer du også til at producere 
artikler med korte deadlines.

Vi bor midt i København, lige ved 
Nørreport. Her bliver du del af en 
overskuelig redaktion med syv 
kolleger, der alle har stor indsigt i 
stofområderne og kan lære fra sig. 
Desuden kommer du til at samar
bejde med en lang række kolleger i 
resten af Djøf. På den måde får du 
mulighed for at stifte bekendtskab 
med, hvordan politiske organisa
tioner fungerer indefra.

Vi forventer, at du er klar til at yde 
en indsats for at lære. Til gengæld 
lover vi, at du får plads til at udfolde 
dine idéer og tid til at gøre dig 
umage. Og så får du selvfølgelig 
grundig coaching og systematisk 
efterkritik på alle dine historier.

Praktikperioden varer seks 
måneder fra 1. august 2018.

Yderligere oplysninger:
Chefredaktør Linda Overgaard
33 95 97 83 / 24 69 82 18

Redaktionschef Mads Bang
33 95 97 85 / 28 93 24 06

Journalistpraktikant 
Mikkel Medom Jørgensen
60 13 85 25

Åbent hus
Vi holder åbent hus 9.- 11. april 

(mandag-onsdag) mellem 
kl. 10-13. Ring til redaktionschef 

Mads Bang for at få en aftale.

O M  O S
Djøfbladet er et journalistisk redigeret fagblad, som udsendes hver måned til Djøfs medlemmer, suppleret med 
daglige opdateringer på djoefbladet.dk. 

92.000 samfundsvidenskabelige akademikere og studerende har valgt at være medlemmer af Djøf. De arbejder 
som medarbejdere og ledere i den private og offentlige sektor i både ind- og udland. Som ansat i Djøf sikrer du 
sammen med engagerede kollegaer de bedste vilkår for, at medlemmerne kan udfolde deres potentiale i både 
studie- og arbejdsliv. Djøf oplever et stigende medlemstal og høj tilfredshed med vores rådgivning og aktiviteter.


