
Sjællandske Mediers journalister og praktikanter er der hvor 
tingene sker. Hvis en skole skal lukkes, snakker vi med de 
fortvivlede forældre, og når Dizzy Mizz Lizzy spiller på 
torvet, er vi naturligvis klar til at indsnuse stemningen 
og snakke med dedikerede fans

Lær håndværket

Som journalistpraktikant hos os bliver du en rigtig håndværker. 
Du lærer faget fra bunden ved at skrive, skrive og skrive. Fra første 
øjeblik bliver du kastet ud i reportageopgaver, undersøgende jour-
nalistik og hele den daglige nyhedsproduktion. Det er kun din egen 
fantasi, der sætter grænser. Har du en god idé, så skriver du en god 
historie – og hos os er der kort til forsiden.

Bliv citeret

Mange landsdækkende nyhedshistorier starter lokalt.
Skriver du historien om en 13-årig dreng i Kalundborg, der modta-
ger lumre sms’er fra en præst, der efterfølgende bliver sigtet for flere 
pædofile forhold, eller om en skorstensfejer i Vordingborg, der ikke 
må gå på tagene, må du finde dig i at blive citeret i både radioen og 
andre landsdækkende medier.

Mange platforme

Vi arbejder selvfølgelig på flere platforme.
Du kommer til at levere:

- Nyheder, interviews og baggrund til den daglige avis

- Artikler, billedserier og videoer til webportalen sn.dk 

- Erhvervsstof til vores regionale magasiner ERHVERV Nordsjælland
   og ErhvervsAvisen Sjælland. 

- Kultur- og oplevelsesjournalistik til vore regionale magasiner 
   OPLEV Sjælland og Kulturliv Nordsjælland. Her er plads til alt fra 
   koncertoplevelser til kroophold.

Praktikantens privilegier
Selv den dygtigste og mest idérige journalist/praktikant kan blive 
bedre. Der er på alle redaktioner en løbende sparring og efterkritik 
med en månedlig opsamling, hvor du får en status over, hvor du 
står, hvordan dine rubrikker bliver en tand mere skarpe, hvordan 
den perfekte indledning virkelig kan sætte en scene, eller hvad net-
op du efterspørger.
Og hver måned inviteres du på en inspirationstur sammen med de 
øvrige praktikanter. 

Her besøger vi andre medier. En redaktør på Euroman kan for ek-
sempel fortælle om det perfekte portræt, eller en journalist hos DR 
kan fortælle om sin passion for sportsjournalistik.

Ingen hænder i lommen
Hos Sjællandske Medier får du en fuldbyrdet journalistuddannelse, 
og du bliver med garanti stærk i de fleste genrer.
Til gengæld kræver vi, at du er klar på udfordringen. 
Du skal kunne fordybe dig i en politisk historie den ene dag og 
sprøjte adskillige artikler ud om alt fra tricktyve til motorcykelentu-
siaster den næste.
Hos os er der ingen hænder i lommen, og nogle gange løber vi rigtig 
stærkt. Så det er vigtigt, at du kan tage ansvar i en presset situation.

Søg praktikplads hos Sjællandske Medier
Er du klar til at blive udfordret i alle de skønne, hårde, hjerteskæren-
de og grinagtige situationer, som en lokaljournalist kommer ud for, 
glæder vi os til at høre fra dig.

Du er velkommen til at besøge de redaktioner, hvor der er ledige stil-
linger. Kontakt Jane.petersen@sn.dk, tel. 8842 0302.

Sjællandske Medier søger 4 praktikanter

De 4 stillinger

Det bedste ved at være praktikant hos Sjællandske 
Medier er, at man kommer til at beskæftige 

sig med rigtig mange stofområder. 
Man får også prøvet kræfter med alle de

 journalistiske genrer, da man laver alt lige fra
 reportager til portrætinterviews osv.  

Samtidig har man også i høj grad mulighed for at 
præge avisens indhold med egne ideer til historier. 

Det er også meget motiverende, at man er så tæt på 
læserne, da man ofte oplever at få respons 

fra dem man har skrevet om. 

Tlf. 31 76 18 83 • yngve.andersen@sn.dk

Yngve Andersen 
DAGBLADET 
Ringsted

”Det er spændende at være praktikant hos 
Sjællandske Medier, fordi man kommer helt tæt 

på de mennesker, man skriver om. 
Man er ofte ude af huset flere gange om ugen, og 

har du en god idé, så er det bare afsted. 
Tillid og ansvar er der masser af. Derudover oplever 
jeg ofte en direkte respons fra både kilder og læsere, 
og det er fedt. På en lokalredaktion får man desuden 

mulighed for at skrive om alverdens ting - lige fra 
politik til skæbnehistorier.”

Tlf. 3112  8133 • tanja.jensen@sn.dk

Som praktikant hos Sjællandske Medier får du lov 
til at prøve en masse journalistiske genrer af, alt fra 

portrætter og reportager til nyhedsartikler.
Du prøver kræfter med forskellige emner og kan 

forfølge egne idéer, der særligt interesser dig.
Derudover får du lov til at komme meget ud af 

huset og møde dine kilder i øjenhøjde, og der er 
sjældent to dage som er ens, hvilket er  

meget motiverende.  

Tlf. 31 10 69 57 - Katrine.Kristensen@sn.dk, 

 

Tanja Jensen
Frederiksborg Amts Avis
Frederikssund

Katrine Hedeboe Kristensen 
DAGBLADET 
Roskilde

Næstved
Redaktion med syv uddannede og en  

praktikant. Redaktionen ligger centralt i byen. 
Herfra dækker vi Næstved by og  

kommunens landområder.
Næstved er Sydsjællands hovedstad med over 

82.000 sjæle i kommunen, som er Region  
Sjællands næststørste. Her er politisæde, ret, 

havn, industri, handel og det populære  
ferieområde Karrebæksminde. 

Frederikssund
Redaktion med tre uddannede og en  

praktikant. Redaktionen ligger centralt i  
Frederikssund by og dækker kommunerne  
Frederikssund og Egedal. Du skal primært  

skrive om Frederikssund. Frederikssund er en 
by i et område, der udvikles med ny bro over 

Roskilde Fjord, planer om motorvej og ny  
S-station, mens udviklingen af den helt nye by 

Vinge er løbet ind i uforudsete problemer. 

- en del af Sjællandske Medier

Helsingør
Redaktion med tre uddannede og to praktikanter.  
Vi ligger i hjertet af Helsingør og dækker herfra to

kommuner, Helsingør og Fredensborg.
Du skal primært skrive om Fredensborg.
Fredensborg rummer alt fra kongeslot til

socialt boligbyggeri, fra landskendt                
kunstmuseum og højprofilerede

erhvervsvirksomheder til lokale ildsjæle 
og rigt foreningsliv.

Holbæk
Holbæk ligger i bunden af Isefjorden 

med gode togforbindelser til København.
Holbæk er hovedsædet for Nordvestnyt og  

rummer gode muligheder for at afprøve alle 
journalistiske genrer og stofområder.
Det vil ske under kyndig vejledning af  

syv journalister og en redaktør 
i et hus fuldt af liv.

- en del af Sjællandske Medier - en del af Sjællandske Medier - en del af Sjællandske Medier

”Som praktikant på Nordvestnyt, er der både  
albuerum til at være nybegynder og spalteplads til 
at vise, hvad du kan. Du får lov til at prøve alle de 

genrer og stofområder af, du vil. Du er tæt på dem, 
det handler om. Det er en enormt intens og lærerig  

proces, som også konstant tvinger dig til at 
 reflektere over det arbejde, du laver. 

Men det bedste er, at du på Sjællandske Medier får 
kollegaer, der respekterer dig som praktikant  
– og samtidig har tillid til dig som journalist

Tlf. 3115 2478• fleur.sativa@sn.dk 

Fleur Sativa  
Nordvestnyt
Holbæk

Som praktikant på Sjællandske Medier er der  
sjældent en dag, der ligner de foregående, og det gør 
hverdagen rigtig spændende. Den ene dag skriver jeg 

korte, politiske nyheder, den næste fordyber jeg mig 
i et langt interview, mens jeg den tredje dag er ude i 
marken for at lave reportage. Man jonglerer mellem 

mange stofområder, der hver kræver sin egen måde at 
blive formidlet på. Derfor kommer man rundt i de jour-
nalistiske genrer, og man får lov at skrive rigtig meget. 

Praktikanterne får masser af ansvar og  
indflydelse på, hvad der kommer i spalterne. 

 Tlf. 5351 1838 •  camilla.soerensen@sn.dk

Camilla Sørensen, 
Frederiksborg Amts Avis 
Helsingør

”På Sjællandske Medier er det kun dig selv, der  
sætter begrænsningerne. Som praktikant fik jeg  

fra første dag lov at levere historier til både  
papiravis og nettet, og allerede i den første uge, 

så jeg min byline på forsiden af avisen.  
Det er nærværende journalistik, hvor man som  

praktikant ikke er klistret fast til skrivebordsstolen, 
men får lov at bevæge sig ud i lokalmiljøet,  

fordi det er her, historierne fortælles.”

Tlf. 3110 2271• niklas.nielsen@sn.dk

Niklas Nielsen  
Sjællandske
Slagelse 


