
Tæt på journalistikken 
Fyns Amts Avis opslår to praktikantstillinger
pr. 1. august 2018 af 12 eller 18 måneders varighed

Fyns Amts Avis har et slogan: Tættere på! Det tager vi bogsta-
veligt.
Vi vil være, hvor vores læsere er. Derfor kommer man som
praktikant også tættere på - på læserne, lokalsamfundene,
kilderne, kollegaerne og ikke mindst faget.

Vi har 155 år på bagen, men er som medie hverken rynket el-
ler mæt af dage. Vi sætter ære i at blive ved med at holde os 
i form og udvikle os, så sydfynboerne hver dag får ambitiøs 
journalistik serveret lige der, hvor det passer dem bedst at 
få det: på vores nyhedssites, på de sociale medier, på et pop 
up-møde, til en debataften eller på det klassiske avispapir. Vi 
kan lære dig det hele. 

Praktiktiden
Vi har redaktioner på Ærø og Langeland, og vi har vores ho-
vedredaktion i Svendborg. Desuden har man som praktikant
mulighed for at prøve sig selv af på en af vores fagredaktioner 
i Odense.
Praktiktiden bliver sammensat, så vores praktikanter får
lov at prøve lidt af hvert.
Det er vigtigt for os, at vores praktikanter trives, mens de er
hos os. Derfor holder praktikantvejlederen en tæt kontakt til 
praktikanterne.
Det sker gennem praktikantdage med alt fra øhop til person-
lig efterkritik, fotokursus og faglige oplæg.

Desuden bliver vores praktikanter en gang om året taget ud
af den daglige produktion og sendt i i fordybelseslejr et sted 
på Sydfyn for i to uger at arbejde som deres egen redaktion 
og producere et længere stykke gourmetjournalistik til alle 
vores platforme. Projektet giver praktikanterne mulighed for 
at arbejde selvstændigt, tid til at fordybe sig i research, lejlig-
hed til at prøve kræfter med forskellige genrer og fortælle-
teknikker og ikke mindst opleve at arbejde sammen med de 
andre praktikanter.

Din læring og vores forventninger
Vores medie er din legeplads. Her er plads til både at tumle,
snuble, sprælle og funkle. Er du klar på det hele, sørger vi for,
at du bliver taget rundt i alle afkroge af journalistikken, så du 
forlader os med bred og solid faglig erfaring.
Til gengæld forventer vi af vores praktikanter, at de er enga-
gerede, for det er vi selv. Vi er et medie med ambitioner. Det 
betyder, at vi hver dag prioriterer vores kræfter, så vi kan give 
læserne gennemarbejdede historier med indsigt og udsyn og 
lækre læseoplevelser af høj journalistisk kvalitet. 
I vores journalistik er nærvær et mantra. Det er det, der gør
os i stand til både at heppe på og hanke op i vores egn og
tegne et Sydfyn på godt og ondt. Det forventer vi, du er parat 
til at fordybe dig i og bidrage til.

Vil du vide mere...
Har du lyst til os og alt det her? Så send os en ansøgning, 
hvor du skriver, hvorfor vi skal vælge dig.
Vi holder åbent hus fredag 13. april fra klokken 10 til 12.
Er der noget, du vil vide om os inden da, er du velkommen 
til at kontakte os.
Chefredaktør Carsten Olsen, 63452132 eller caol@faa.dk
Praktikantvejleder Julie Ruby Bødiker, 65455274 / 28153739
eller jurb@faa.dk
Praktikant Villads Munk Carstens, 65455696 / 60525522 eller
vicar@jfmedier.dk
Ansøgningen stiles til chefredaktør Carsten Olsen,
Fyns Amts Avis, Sankt Nicolai Gade 3, 5700 Svendborg.


