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Journalistpraktikant til Innovationsfonden 

Vil du starte din journalistkarriere med presse, kommunikation og politik? Kan du håndtere 
topledere, og bliver du begejstret over innovative løsninger på samfundets udfordringer? Så 
kan du blive vores næste seje praktikant i Innovationsfonden. 

Bliv en del af holdet, der driver fondens daglige arbejde, og få praktisk erfaring med presse, 
research og digitale medier.  Her vil du få mulighed for at skabe dit eget netværk blandt 
landets journalister, virksomheder, forskere og politikere. Du skal desuden have mod på at 
arbejde med at udvikle fondens fysiske events som eksempelvis Innotalk. 

Dine idéer bliver taget alvorligt, og du får rig mulighed for at påvirke dine egne opgaver.  

Du bliver en del af fondens kommunikationsafdeling. Her prøver du kræfter med de klassiske 
kommunikative discipliner og bliver en vigtig del af fondens udvikling. Vi har en uformel tone 
og et højt tempo, og der er plads til både højlydte faglige diskussioner og hyggelige 
fredagsbarer i vores taglokaler i indre København. 

Vi forventer, at du: 
- er kommende journaliststuderende på 3. eller 6. semester. 
- har lyst til at formidle innovation og kreative løsninger 
- har forståelse for politik, virksomheder, organisationer og medier  
- forstår at vinkle et budskab til perfektion 
- har stor viden om hvordan nyhedsmedier arbejder 
- er idérig, selvstændig og ansvarsfuld 
 
Din nye hverdag 
I Innovationsfonden er vi så privilegerede at arbejde med at skabe udvikling i Danmark. Det 
sker i mødet med mange af landets dygtigste og stædigste forskere, mest energiske og 
modige iværksættere og mest nysgerrige og ambitiøse virksomheder. Vi investerer på 
samfundets vegne i det, andre ikke kan se endnu. Vi tør tage en chance og løbe en risiko, for 
vi er her for at investere, så Danmark bliver stærkere.  
 
Praktiske oplysninger 
Forløbet er lønnet, jf. overenskomst for Journalister i statens tjeneste og aftale for 
praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten. 
 
Arbejdstiden forventes at udgøre 37 timer pr. uge.  

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt konstitueret kommunikationschef  
Tlf. 61 90 50 19 mail: thomas.bjerre@innofond.dk. 

Ansøgningsfrist  
Fredag 24. november 2017 kl. 12.00 

 Søg stillingen 

 Vi indkalder til samtaler løbende 

Forløbet er fra 1. februar til 31. juli 2018.  

Danmarks Innovationsfond ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle 
interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen. 


