
Lær journalistik på nyhedstjeneste i Aarhus  
 
Nyhedstjenesten dknyt søger en praktikant til redaktionen i Aarhus - 6 måneder fra 
august 2018.  
 
Vi søger en velskrivende praktikant, der interesserer sig for politik og vil lære journalistik på en 
online nyhedstjeneste centralt placeret i det kommunalpolitiske univers. Vi dyrker den 
væsentlige historie for - og leverer nyhedsjournalistik til - offentlige beslutningstagere. Vores 
udgangspunkt er den kommunale og regionale politiker og embedsmand - med blikket vendt 
mod lovgiverne i Folketinget. Så du må have mod på at kaste dig ud i mange forskellige 
stofområder - og kan regne med grundig vejledning.  
 
Du vil indgå i redaktionen, der er bemandet med en redaktør og to andre journalister, hvoraf 
den ene også er Christiansborg-medarbejder. Vi arbejder i det daglige sammen med 
redaktionen på kommunen.dk, der er bemandet med seks skrivende og redigerende kolleger.  

Dit arbejde på dknyt vil fortrinsvis rumme almen nyhedsjournalistik, og du vil som både 
skrivende og redigerende beskæftige dig med døgnets nyhedsstrøm, ideudvikle, at gøre lokale 
og regionale historier landsdækkende og selv være opsøgende – både på den hurtige 
opfølgning og den mere krævende research. Genrerne baggrund, interview, portræt og note er 
dele af den redaktionelle vifte. 
 
Du vil få træning i spørgeteknik, i at holde mange bolde i luften, i at kunne se nyheden, at 
forholde dig til spin og lobbyisme, i at prioritere og vinkle til netop vores målgruppe, i at udvikle 
teknikker til at dyrke et stofområde – og i at skrive præcist og skarpt, – ofte under tidspres. 
 

 
Vagterne på dknyt ligger i tidsrummet kl. 6-17 på hverdage, normalt fra 8-16, og du må efter 
oplæring også kunne tage en ugentlig morgenvagt fra kl. 6. Aftenarbejde kan forekomme. 
 
De 6 måneder på dknyt kan muligvis suppleres med 6 måneder på kommunen.dk.  
 
Vi holder åbent hus  i uge 15, hvor du er velkommen mandag til torsdag kl. 10-15 og fredag 
10-13).  
Du kan bestille et prøveabonnement på dknyt og høre nærmere om stillingen hos nuværende 
journalistpraktikant Sofie Lind, 28696587, redaktør på dknyt Knud Abildtrup, 20271276, 
ansvarshavende redaktør på DK Medier Claus Theilgaard, 46353343. 
 
Send kort ansøgning til redaktør Knud Abildtrup, knud@dknyt.dk 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Redaktør 
Knud Abildtrup 
dknyt 
Mejlgade 48 C,  
8000 Aarhus C 
20271276 

 

http://dknyt.dk/abonnement.php

