Journalistpraktikant hos HK/Privat
Som praktikant i HK/Privat bliver du en del af et 10 mand stort kommunikationshold, der har ambitioner.
Ambitioner om at sætte dagsorden med væsentlige historier, der har betydning for HK/Privats 110.000
medlemmers arbejdsliv. Vores mål er at levere kommunikation til medlemmerne, som er relevant, brugbar og
relationsskabende. Vi arbejder på mange platforme - magasin, web, nyhedsbreve, Facebook, LinkedIn og
Twitter - og tænker i nye formater og fortælleformer.
Vi er syv journalister udover praktikanten, så vi har journalistisk kraft til at rykke hurtigt og være grundige, men
også til at sætte tid af til at praktikantens læring kommer i centrum.

Mål for praktiktiden
Du skal blive en dygtig journalist med værktøjskassen i orden, og det vil vi gøre, hvad vi kan for at nå.
Hos os vil du få mulighed for at øve dig på alle medier og platforme - som skrivende, men også som
videojournalist. Du boltrer dig i alle de klassiske genrer i HK/Privatbladet, finder den særlige vinkel på dine
historier, så de også sælger på Facebook, twitter eller hitter i nyhedsbrevet. Vi gør meget ud at tænke indhold,
som kan bruges på tværs af platforme.
Du får både opgaver, der er dybdeborende - ofte understøttet af en større spørgeundersøgelse (Epinion), og så
kommer du til at lave hurtige nyheder. Du står selv for at redigere og skrive noterne på vores Kort&Godt-sider,
så du også bliver fortrolig med små stramme noter og får fornemmelse af at skabe et fængende mix.
Du vil også skulle arbejde i krydsfeltet mellem ord, billeder og design, når der skal udvikles visuelle effekter til
både blad eller sociale medier.
Du får et godt indblik i arbejdsmarkedsvilkår, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik og det nære arbejdsliv.
I det omfang, du ønsker det, får du mulighed for at prøve kræfter med at lave pressearbejde - altså sælge nogle
af dine eller vores historier til eksterne medier.
Som du kan se, gør vi en dyd ud af, at du skal blive en skarp journalist på alle platforme og i alle genrer.
Så vores mål for de 12 måneders praktikperiode er, at du, når du slutter, føler dig mere sikker og kender dine
styrker og svagheder i journalistikken langt bedre.

Praktikstedet
HK/Privat er den største sektor i fagforbundet HK/Danmark. Vores 110.000 medlemmer er din primære
målgruppe, og det er en meget blandet målgruppe. Det er de klassisk administrative medarbejdere i
regnskabsafdelinger og støttefunktioner på landets private virksomheder, men det er også grafikere, akassemedarbejdere, tandklinikassistenter, annoncesælgere, laboranter, advokatsekretærer, korrespondenter,
annoncesælgere og kasinodealere. Hovedparten af medlemmerne er menige medarbejdere, men der er også
en større gruppe, der har lederansvar. Syv ud af ti medlemmer er kvinder.
Vi bor midt i København, et godt stenkast fra havnebadet på Islands Brygge. Vi har en fantastisk kantine, som
nemt kunne vinde prisen for byens bedste;-) Vi bor sammen med hele HK i et stort glashus, i vores sektor

arbejder der 70, og i kommunikationsafdelingen er vi 10. En kommunikationschef, to redigerende, en
webredaktør, to skrivende journalister, en grafiker, en administrativ medarbejder, en pressemedarbejder og en
socialmedieredaktør. I hele HK-huset arbejder der 30 journalister, så vi er et stort mediehus. Typisk er der i HK
to journalistpraktikanter ad gangen.

Intro og vejledning
Du har din egen praktikvejleder, som du sidder over for i vores åbne kontorlandskab. Vejlederen er din
primære livline, og han vil sikre et introforløb, så du kommer i gang på bedst mulig måde.
Vi lægger megen vægt på at sparre med praktikanten og give feedback, som man kan lære noget af. Der bliver
både ideudviklet og produceret i et samspil med kolleger, men naturligvis især med praktikantvejlederen.
Du får feedback på alt, du afleverer, inden det bliver publiceret.
Hvert kvartal holdes en statussamtale med praktikanten, hvor der bliver talt om, hvordan det går, og hvor der
bliver kigget frem - hvad vil du gerne lave mere af, hvor føler du dig stærk, og hvor er det mere svært. Vi lægger
vægt på, at planlægningen sker i et samspil med dig og dine behov. Vi sætter nye mål sammen.

Arbejdsvilkår
Arbejdsugen er på 37 timer. De fleste af dem ligger inden for normal arbejdstid, men af og til er der aften eller
weekendarbejde, men det er sjældent. Det får du et månedligt genetillæg for oveni praktikantlønnen, hvor vi
naturligvis følger de aftaler, der er for praktikanter.
Vi betaler et abonnement på en avis og på din mobil og en internetopkobling derhjemme. Derudover dækker vi
halvdelen af dine flytteomkostninger før og efter praktikopholdet.
I kælderen i vores moderne kontorhus er der gode og gratis motionsfaciliteter, hvor man kan komme af med
sideeffekterne af vores gode kantineordning;-)

Spørg gerne
Hvis der er noget, du gerne vil spørge om, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til
praktikantvejlederen Jesper Pedersen 23810379 jesper.pedersen@hk.dk eller kommunikationschef Anette
Claudi 30103291 anette.claudi@hk.dk

Her kan du finde os
Hk.dk/privatbladet
Hkprivat.dk
Facebook.com/hkprivat
@hkprivat

