
NORDEN – en verden af muligheder 

Med avancerede datasystemer, passionerede medarbejdere og en flåde af moderne skibe er NORDEN en 
integreret del af verdenshandlen. Vi sejler med råvarer over alt på kloden – og efter kundernes ønsker. Det 
giver fleksibilitet og gør hele verden til din arbejdsplads.  

Det børsnoterede rederi fra 1871 er et af verdens største inden for sit felt med kontorer fordelt på alle 
kontinenter. Til lands har vi 350 ansatte og til søs 800. På vores hovedkontor i Hellerup sidder vi ca. 250 
mennesker heriblandt Corporate Communication & CSR-teamet på seks personer, som vores nye praktikant 
bliver en del af.  

Kommunikationsafdelingen arbejder tæt sammen med hele den øvrige organisation for at understøtte 
denne i kommunikationen til interne og eksterne interessenter. Samtidig er NORDEN i en rivende udvikling, 
og som praktikant kan du få mulighed for at blive en aktiv deltager i en rebranding-øvelse af en global 
virksomhed. Vi mener kort sagt at kunne tilbyde den rette praktikant en masse spændende opgaver og en 
udfordrende og lærerig tid med journalistik og kommunikation i højsædet og sparring og coaching som en 
integreret del af hverdagen.  

Arbejdsopgaver 

Hos NORDEN vil du komme til at arbejde med mange genrer og emner i form af blandt andet print, web og 
video. Der er et væld af muligheder for at lave journalistik og kommunikation, der når ud til vores mange 
ansatte i Danmark, på vores globale kontorer og til søs, samt verden omkring os. 

Hos NORDEN er kommunikation højt værdsat og prioriteret, og journalistpraktikanten er en vigtig faglig 
ressource, som vi forventer vil byde ind med ideer, holdninger og sparring.  Det handler om at komme 
rundt i virksomheden og finde historierne og vinklerne – både på hovedkontoret og på vores 10 
udekontorer. Afhængigt af muligheder, behov og lyst vil vores praktikant også få mulighed for at besøge 
udekontorer og skibe for at finde de gode historier.  

Ud over at finde, vinkle og skrive historier vil du være med i hele processen omkring layout af vores 
kundemagasin i samarbejde med vores eksterne bureau. Der skal opdyrkes et internt netværk, der skal 
tages billeder og tænkes kreativt om, hvordan en given historie får det bedste afsæt for at blive set, læst og 
forstået.  Vi arbejder også tæt sammen med diverse eksterne parter, som bidrager til magasinerne - bl.a. 
kunder, andre i branchen, brancheorganisationer – som man også skal have en dialog med, for at se om de 
har noget væsentligt at tilføje historierne.   

Konkret vil arbejdsopgaverne omfatte artikler til det kvartårlige magasin NORDEN News, der udkommer 
både på tryk og online, intern kommunikation – herunder artikler og video – til både kontor- og søfolk, 
bistand til udvikling af kernebudskaber i præsentationer samt udarbejdelse af indhold til sociale medier. Du 
kommer til at prøve kræfter med alle medier og genrer og indgå i redaktionsteamet, hvor vi fokuserer på 
sober og objektiv journalistik. Artiklerne i NORDEN News genbringes tit af eksterne medier.  

Du vil også være med til at træne budskaber og coache ledende medarbejdere, forberede interviews og 
cases og arbejde med vores uddannede filmfotograf til at fortælle de mange gode historier, vi har. Dit 
forløb hos NORDEN vil blive tilpasset dine ønsker, evner og behov. 

Journalistiske kompetencer 

Vi lægger vægt på, at du kan skrive godt og klart på dansk – og gerne også på engelsk. Du vil få mulighed for 
at udforske alle de forskellige skriveformer og udvikle dig kreativt samt lære at håndtere de pludselige 



ændringer, som en travl, børsnoteret virksomhed kan opleve i løbet af en dag. Du vil blive god til at lave 
interviews, finde vinkler og være en integreret del af planlægnings-og redigeringsfasen af et magasin.   

Introduktion og vejledning 

Når du starter hos NORDEN, vil du komme rundt og møde kolleger og ledende medarbejdere og lære mere 
om virksomheden. Men historierne er mange, og du vil også hurtigt komme i gang med at skrive og 
producere indhold.  

Dine vejledere vil være kommunikationschefen samt en senior kommunikationspartner, som begge er 
uddannede journalister og vil arbejde tæt sammen med praktikanten og give sparring og evaluering hver 
eller hver anden uge alt efter behov. Arbejdsbyrden vil løbende blive tilpasset, så opholdet bliver så 
lærerigt og udbytterigt for praktikanten som muligt.  

 

 

 

 

 


