
HOS OS FÅR DU:

Sparring og 
coaching

Indflydelse 
på dine 
opgaver

Flinke 
kolleger med 

halvdårlig  
humor

Journalistpraktikant til  
Nordens største pc-magasin
– 12 måneder hos Bonnier Publications i København

På Komputer for alle er du med til at skrive Danmarks og  
Nordens største forbrugermagasin om pc, mobil og internet.  
Du får en varieret hverdag, hvor du bl.a. skriver features,  
vejledninger og nyheder til web, sociale medier og tryk.  
Du behøver bestemt ikke være nørd for at få en rigtig god 
praktiktid hos os, men en sund interesse for pc’er med  
Windows er et godt udgangspunkt. 

Som praktikant på Komputer for alle lærer du...

✔ at udvikle indhold til både magasin og web. 
✔ at planlægge og styre egne historier til flere platforme.
✔ at arbejde tæt sammen med layoutere om dine artikler.
✔ at lande dine opgaver sikkert inden deadline. 

Vi har tid og lyst til at eksperimentere med fortælleformer  
og nye medier og glæder os til at prøve dine ideer af.

Vi er en entusiastisk og hyggelig redaktion med 11 medar-
bejdere. Komputer for alle er en del af Bonnier Publications-
koncernen, der har cirka 350 medarbejdere i hovedkvarteret på 
Østerbro i København. Du kommer derfor til at dele kantine, 
fitnessrum og fester med bl.a. Illustreret Videnskab, Digital 
Foto, Aktiv Træning, Historie og I Form.

Mulighed  
for at vælte 
regeringen 

En  
rigtig god 
praktiktid

Cavling- 
prisen

Er du til hardware og gadgets,
kan du også teste de nyeste
produkter og skrive skarpe 
anmeldelser til både magasin 
og nettet. Der er også særdeles 
gode muligheder for en tur til 
udlandet i ny og næ. 

VÆRD AT VIDE:

Er det noget for dig? 
 Kom og oplev redaktionen
Vi holder åbent hus i hele uge 15 og vil meget gerne have besøg. 
Bare aftal nærmere med chefredaktør Leif Jonasson på 4033 6552. 

 Få mere at vide om os
Ring eller skriv og hør mere om livet på redaktionen og om de  
muligheder og opgaver, du får som praktikant på Komputer for alle:
 
Peter Skovbjerg Jensen, praktikant: Leif Jonasson, chefredaktør:  
     2764 6395         4033 6552
     peter.jensen@komputer.dk        leif.jonasson@komputer.dk

 Send os en skarp ansøgning
Vedlæg gerne en idé til en artikel, du har lyst til at skrive i  
Komputer for alle. På Store Matchdag den 18. april er vi i  
Aarhus og klar til samtaler fra kl. 13.30.


