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Ældre Sagen søger nyhedsninja! 

Du har måske bemærket omtalen af regeringens skatteaftale, og at pensionister kun har 

fået 10 øre om dagen i skattelettelse, mens folk i arbejde har fået større skattelettelser? Eller 

at der er meget få medarbejdere på landets plejehjem til at passe beboerne om natten? 

Så er det ofte Ældre Sagens kommunikationsafdeling, der har været på arbejde. Det arbejde 

kan du blive en del af. Ældre Sagen søger nemlig en journalistpraktikant til vores 

presseteam i 6-12 måneder fra 1. august 2018. 

Vi tilbyder: 

 en dynamisk arbejdsplads i en organisation, som er i rivende udvikling og i front 

pressemæssigt 

 praktikvejledning med en uddannet journalist og løbende evaluering af dit arbejde 

 mulighed for at forme din stilling og have indflydelse på dine opgaver 

 Kontorplads i vores nye domicil med udsigt over København. 

Du skal have: 

 næse for nyheder og kunne udvikle nye vinkler på døgnets nyheder – både de 

menneskelige, de politiske og de regionale vinkler 

 evnen til at forløse en historie og forberede elementerne til en historie til medierne 

 modet og argumenterne til at gribe knoglen og ringe en kollega op på et medie og 

’sælge’ en god historie 

 lyst til at lytte til og tale med almindelige mennesker, som har noget på hjertet, og at 

formidle deres historie videre til medier eller i reportager i vores egne medier 

 en god portion samfundssind og indignation til at motivere dig, når vi har travlt. 

Du kommer bl.a. til at: 

 indgå i et dynamisk presseteam på tre medarbejdere, som er en del af Ældre Sagens 

kommunikationsafdeling 

 følge døgnets nyheder og den indenrigspolitiske dagsorden 

 Passe vores pressetelefon på skift med dine kolleger 

 deltage i daglige nyhedsmøder med ideudvikling og bidrage til at klargøre de skibe, 

vi sætter i søen 

 producere nyheder til hjemmeside og Facebook, nyhedsartikler og reportager til 

Ældre Sagens frivilligmagasin Aktiv og politiske nyhedsbrev NB, pressemeddelelser 

og debatindlæg til medierne 

 komme rundt i landet for at samle stof til artikler og reportager 

 træne interviewteknik med mange forskellige målgrupper 

 bearbejde og formidle viden fra Ældre Sagens eksperter og ledelse til at svare på 

pressehenvendelser 

 lære alt om formidling af nyheder og overvågning af døgnets nyheder via Twitter. 
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Du får: 

 et godt indblik i et af Danmarks største maskinrum, som forsyner medier over hele 

landet med stof til nyheder på det indenrigspolitiske område 

 et bredt kendskab til nyhedsbranchen og indsigt i dynamikken mellem medier og 

den politiske scene 

 et godt kendskab til Ældre Sagens arbejdsområder, som omfatter hele 

ældreområdet og dermed stort set alle indenrigspolitiske sagsområder 

 en praktikplads med mulighed for udstrakt selvstændighed. 

Stillingen er lønnet og på 36,5 timer ugentligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du 

velkommen til at ringe til kommunikationskonsulent Sanna Kjær Hansen, mobil: 28 10 52 

84, eller vores nuværende journalistpraktikant, Victoria Bruun, mobil: 29 74 77 90. 

Send din ansøgning til Sanna Kjær Hansen: skh@aeldresagen.dk 

Om Ældre Sagen: 

Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv. Det gør vi via 

vores arbejde med viden og holdning på samfundsniveau, via rådgivning, et stort 

frivilligt arbejde, medlemsarrangementer og andre tiltag. Værdierne i vores arbejde er 

nærvær, indsigt og handlekraft. Vi er en almennyttig organisation og neutral i 

partipolitisk, etnisk og religiøs henseende. Vi har lige rundet 800.000 medlemmer, og vi 

har mere end 200 lokalafdelinger, over 18.000 frivillige samt et sekretariat med ca. 150 

medarbejdere.  

  


