
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte praktikantvejleder Jens-Christian Borre 
Larsen på 2788 3463 eller nyhedsredaktør David Arnholm på 2788 3493.

Ansøgning stiles til:
Nyhedsredaktør David Arnholm
Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F.

Folketidende søger fra august en praktikant, som har mod og lyst til at arbejde med flerme-
diel journalistik i et mediehus med højt til loftet og fødderne solidt plantet i lokalmiljøet. Et 
blomstrende foreningsliv, sociale forhold og kommende udviklingsprojekter som for eksempel 
Femern-forbindelsen gør området rigt på historier, der bare venter på at blive fortalt. Desuden er 
der gode muligheder for at komme tæt på borgerne, arbejde med historier, der er relevante for 
dagligdagen - og opleve, hvordan det er at være lokaljournalist med stort L.

Du kommer ud i marken, væk fra skrivebordet og bliver introduceret for en bred vifte af jour-
nalistiske discipliner såsom retsreportager, portrætter, politisk dækning, 112-stof, features og 
selvfølgelig et hav af nyheder.

Som praktikant får du en allround-uddannelse på avisen og nyhedsdesken, der leverer indhold 
til folketidende.dk. Du vil også få mulighed for at fokusere på særlige stofområder som sport, 
erhverv, krimi, kultur – og arbejde med større redaktionelle projekter. Der bliver også mulighed 
for at lave historier udenfor landets grænser. Du kan også i en del af praktiktiden fokusere på 
radio-produktion.

Du får som udgangspunkt din daglige gang sammen med kollegerne på Guldborgsund-redaktio-
nen i mediehuset i Nykøbing.

Undervejs i praktikforløbet bliver praktikanterne tilknyttet nyhedsdesken, der holder til på hoved-
redaktionen og har ansvaret for at levere nyhederne til folketidende.dk. Her kommer du tæt på 
de hurtige nyheder, hvor der skal leveres og prioriteres i et tempofyldt miljø.

Det forventes, at du bosætter dig i lokalområdet, for eksempel i Nykøbing, der er den største by 
på Lolland-Falster.

Er du nyhedshund – og vil du lære det journalistiske 
håndværk fra bunden? På Folketidende arbejder du med 

nyheder på forskellige platforme – og du vil blive 
uddannet i både web- og avisproduktion.

 søger 1 praktikant


