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Praktik i Thailand på ScandAsia / ScandMedia 
 
Praktiktidens længde: 
Praktiktiden på ScandMedia er seks måneder.  
 
Praktikperiodens indhold: 
Som praktikant på ScandMedia kommer du først of fremmest til at skrive, fotografere og redigere for 
magasinet ScandAsia og nyhedsportalen ScandAsia.com. Du får travlt med dagligt at lave nyheder, 
reportage, portrætter samt case-stories til både websiden og magasinet.  

Stofområderne spænder vidt fra kriminalstof og virksomhedsportrætter til de mere bløde 
personorienterede historier. Hvis praktikanten har mod på at arbejde med video giver praktikopholdet rig 
mulighed for at arbejde flermedielt.  

 
Mål med praktiktiden: 
Praktikanten skal overordnet set gives det bedst mulige afsæt til det videre journalistiske uddannelsesforløb. 
Det sikres blandt andet gennem udarbejdelsen af en individuel plan for forløbet. Den plan bliver skåret til i 
løbet af praktikantens første en eller to uger på ScandAsia. 

Praktikanten skal lære hurtig og sikkert at finde, udvælge og prioritere det rigtige indhold i forhold 
til mediets forskellige målgrupper. I perioder skal der skrives mindst 3 - 5 nyheder dagligt så der oparbejdes 
en rutine i at arbejde under tidspres.  

Det meste af tiden vil praktikanten arbejde fra redaktionen i Bangkok, men der vil blive mulighed for 
ét eller flere reportageophold i de omkringliggende lande i løbet af praktikperioden. 
 
Krav til ansøgere: 
ScandAsia magasinet og hjemmesiden er på engelsk, og mange interviews foregår på engelsk. Derfor er det 
et krav, at praktikanten er god til skriftlig såvel som mundtlig engelsk. Derudover kræves de grundlæggende 
journalistiske færdigheder samt evnen til at arbejde selvstændigt med mangeartede arbejdsopgaver. 

Der vil løbende være vejledning og efterkritik af praktikantens arbejde. Men det forventes også at 
praktikanten selv tager medansvar for, at praktikopholdet bliver så udbytterigt og konstruktivt som muligt. 
 
Transport og bopælspligt: 
ScandAsias redaktion ligger i det nordlige Bangkok. P.g.a. trafikken i storbyen er det en fordel, hvis 
praktikanten også bor i nærheden af redaktionen. De seneste mange praktikanter har boet i den samme nyligt 
renoverede lejlighed 1,3 km fra redaktionen, der koster 8,000 baht om måneden. Der er ca 10 min. fra 
lejligheden til Bangkok’s “skytrain” station “Kasetsart University”. 
 
Ansøgning sendes til: 
Redaktør Gregers Møller - gregers@scandasia.com -  tlf: +66 81629 0117  
samt i kopi til - Martin Vestergaard -  MV@DMJX.DK 
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