
Praktikmatch - For praktikstederne 
Praktikmatch er portalen for praktiksøgning for journalisterne på DMJX, RUC og SDU og for tv- og 
medietilrettelæggerne på DMJX. 
 
Det er her I uploader jeres opslag, fortæller om åbent hus, modtager jeres ansøgninger – og på 
selve store matchdag afgiver jeres tilbud om en praktikplads. 
 
Tidsplanen for de forskellige tiltag kan ses på: 
http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ 
 
Nedenfor er en skematisk oversigt over forløbet for både praktiksted og studerende. 

 

SMS-service 
Hvis der opstår problemer med systemet, sender vi besked ud med SMS. Du kan tilmelde dig 
denne service ved at sende en SMS til 1245 med teksten MATCH 

Oprettelse af praktiksteds profil 
1. Gå ind på adressen: http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ og klik 

på linket til Praktikmatch. 
2. Vælg den grønne knap: Praktiksted 
3. Udfyld nu alle felter i profilen. 
4. Klik herefter på Registrer, hvorefter oprettelsen er gennemført. 
5. Du kan først bruge profilen efter du har modtaget en mail fra praktikmatch om at din profil 

er godkendt. 

Login 
1. Gå ind på adressen: http://www.mediepraktik.dk/journalist/aktuel-praktiksoegning/ og klik 

på linket til Praktikmatch. 
2. Vælg Login (øverste højre hjørne) 
3. Indtast brugernavn og kode (husk at dit brugernavn er din mailadresse) 
4. Du er nu logget ind 

Upload et praktikopslag 
1. Tryk på Opslag 
2. Tryk på Opret opslag 



3. Udfyld beskrivelsen på siden. 
4. Vælg enten at vedhæftet en fil som PDF eller lave et link til praktikopslaget.  
5. Tryk Gem. 
6. Du kan ikke slette et opslag igen – hvis det skal slettes skal du kontakte 

webadministratoren. 

Åbent hus – opret 
1. Vælg åbent hus. 
2. Udfyld: 

a. Dato 
b. Evt. Link til program for dagen 
c. Klokkeslæt (fra, til) 
d. Hvis tilmelding kræves 
e. Adresse 

3. Vælg Gem, for at oprette dette Åbent hus. 
I bunden af siden, kan du se de åbent hus, du allerede har oprettet 
Se hvordan det kan se ud nedenfor:  

 
  

A 
B 
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Sådan fungerer dagen med praktikmatch 
Alle nedenstående punktet forudsætter, at du er logget ind i Praktikmatch. 
Husk at du skal opdatere din browser, så den genindlæser siden. Det kan være nyttigt, hvis du er 
kommet ind på siden før frigivelse af tilbud/afslag. Specielt når en deadline/et tidsrum er udløbet. 
Læse ansøgninger samt give tilbud, måske, afslag 
Når der er åbnet for at kunne læse ansøgninger, vil du kunne gøre nedenstående: 

1. Vælg menupunktet Matchdag. 
2. Klik på punktet Ansøgninger. 

 
3. Nedenstående vil nu komme frem 

 

 
4. Her kan du: 

• Punkt A: Få vist ansøgningen fra personen på denne linje. 
• Punkt B: Vælge om du vil tilbyde en praktikplads, måske vil tilbyde senere eller 

afslå. Du kan kun afgive lige så mange tilbud, som du har praktikpladser. 
• Punkt C: Se hvad du har valgt for ansøgeren på linjen. Du kan ændre dette, ved at 

klikke på en ny kategori (Tilbud, Måske, Afslag). 
• Punkt D: Tiden du har tilbage til at vælge at give tilbud, måske, afslag. Når denne 

tid er løbet ud, låses dine muligheder for at ændre, og tilbud, måske og afslag 
sendes til de studerende. 
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Hvem har accepteret dine tilbud/giv nye tilbud 
Når de studerende har haft mulighed for at acceptere/afslå dine tilbud, kan du se det (og ikke før). 
Det gør du på følgende måde: 

1. Vælg menupunktet Matchdag. 
2. Klik på punktet Ansøgninger. 

 
• Hvis en studerende har afslået dit tilbud, vil der være en rød rubrik i kolonnen Valg 

hvori, der står ”Nej tak”  
• Hvis den studerende har takket ja til praktikpladsen vil der være en sort rubrik, 

hvori der står Match 
Giv nyt tilbud 

1. Hvis du IKKE har fået nok accepterede tilbud, i forhold til det antal praktikpladser du har, 
kan du tilbyde pladser til nye/andre studerende. 

2. Du kan KUN give tilbud til dem, du har givet et ”måske” (Dem du har afvist er afvist og kan 
ikke tilbydes en plads længere). 

3. Hvis en studerende står med grå skrift, kan du ikke give denne et tilbud, da den studerende 
har accepteret et tilbud fra et andet medie.  

4. Du kan nu ændre et Måske til et Tilbud, ved at klikke på den grønne rubrik Tilbud. 
5. Når tiden (hver runde varer ti minutter) er udløbet, frigives tilbuddet til de studerende – og 

dermed er der gang i en ny runde. 

 


