Corporate
storytelling
med verden
som arbejdsplads
I Grundfos arbejder vi med en åben og troværdig kommunikation – til både medarbejdere og vores omverden.
Vi er en dansk virksomhed med meget globale kontaktflader. Atmosfæren er international og arbejdsopgaverne
udfordrende. De fleste ved, vi laver pumper og er med til
at skaffe vand til verden – i vores afdeling laver vi noget af
den bedste kommunikation i Danmark:
• Daglige nyheder til web, intranet, sociale medier og
tv-skærme
• Video
• Dansk og globalt medarbejderblad
• Pressekontakt
• Foto
• Årsrapport & bæredygtighedsrapport
• Strategisk kommunikation og rådgivning
• PR- og PA-aktiviteter
• CSR
Vi arbejder som en global nyhedsredaktion med tråde ud
i alle selskaber og afdelinger. Dagligt prioriterer vi historierne og sender dem ud på de forskellige platforme. Nogle
nyheder sender vi også videre ud til eksterne medier.
Håndværk, en god næse og det store overblik
Hos os vil du lære at skære en nyhed, så den når ud til
modtageren. Og du vil få mulighed for at prøve alle journalistiske discipliner. Du vil lære rutinerne og strategierne
omkring intern og ekstern kommunikation i en global virksomhed. Vi sørger også for, du lærer at fotografere professionelt og både filme og klippe dine egne tv-indslag, hvis
du har flair for den side af faget. Vi mener, at kommunikation er flermedielt og hos os, skal man kunne det meste.

En del af din uddannelse
Vi vil gerne udfordre dig til at tænke og arbejde selvstændigt, spotte den gode historie, finde den rigtige vinkel,
arbejde sammen med externe fotografer og grafikere,
tænke i målgrupper og bruge forskellige former for
fortælleteknik.
I fællesskab vil vi løbende tilrettelægge og justere dit forløb alt efter dine ønsker, evner og behov.
Hurtigt i gang
Vi tror på, at du skal i gang så hurtigt som muligt. Du indgår i det daglige redaktionelle arbejde og bliver stillet over
for opgaver, der skal løses mere og mere selvstændigt.
Du sidder sammen med de øvrige journalister og har
mulighed for sparring og coaching undervejs.
Vi holder løbende praktikantmøder, hvor vi evaluerer,
snakker fagligt og udstikker kommende mål.
Mens du er hos os
Dine praktikantvejledere bliver Frank B. Winther og Jeppe
Plauborg Larsen – begge er uddannede journalister.
Arbejdsstedet er Bjerringbro. Der er både tog og busforbindelse. Derudover er der en flittig pendlertrafik fra alle
østjyske byer. Der vil under praktikforløbet være rig mulighed for at besøge vores selskaber i et af de 56 lande, hvor
Grundfos er repræsenteret.
Giv lyd…
Ring gerne til vores nuværende praktikant,
Peter Høyer, på 2628 1499 eller kommunikationschef,
Frank B. Winther, på 2199 6240 eller skriv til
fwinther@grundfos.com

