UDDANNELSESPLAN FOR ALT.DK
Egmont Publishing har samlet alle otte kvindebrands på én digital platform,
hvor nicherne livsstil, mode, sundhed, mad og børn er i fokus.
Derfor søger vi en skarp digital praktikant.
Vi har skruet op for ambitionen om at levere egenproduceret, digitalt indhold
af høj kvalitet, og vi lægger vægt på, at idéen er original, kilderne er mange,
sproget er flydende og fejlfrit, og kildekritikken er grundig.
Hvad kan vi tilbyde dig?
Udover at skrive livsstils- og tendenshistorier kommer du også til at skrive
længere portrætter af folk fra alle dele af Danmark. Du får mulighed for at
navigere ind og ud af flere stofområder såsom kultur, mode, sundhed og
livsstil.
Vi arbejder både med tekst, foto, grafik, video og sociale medier, så du
kommer til at prøve kræfter med alle disse områder.
Hos os lærer du at rykke hurtigt på de daglige nyhedshistorier samtidig med,
at du får tid til at fordybe dig i de velskrevne, længere portrætter og featurehistorier. Samtidig får du stærk digital erfaring.
Hvilke forventninger har vi til dig?
Vi forventer, at du er skarp og idérig på vores daglige redaktionsmøder, og at
du er en dygtig historiefortæller, som skriver digitale historier af høj
journalistisk kvalitet. Du skal også have holdninger til det moderne kvindeliv,
være videbegærlig og have interesse for hele tiden at holde dig opdateret.
Derudover er det et plus, hvis du har styr på sociale medier og SEO – eller at
du har lyst til at lære det.
Hvad får du af vejledning?
Praktikvejleder er Sara Wilkins, som er digital journalist i afdelingen. Hun vil
løbende afholde udviklingssamtaler med dig. Hvor ofte, møderne skal holdes,
planlægges i fællesskab i starten af praktikforløbet.
Hvem er redaktionen?
Redaktionen består af to journalister, fire niche-ansvarlige, en digital redaktør,
en studentermedhjælper og dig.
Vi søger både mænd og kvinder til stillingen.
Opholdet varer 12 måneder.
Kontakt

Christina Andreasen, digital redaktør, christina@alt.dk

