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UDDANNELSESPLAN FOR JOURNALISTPRAKTIKANT PÅ HERLEV BLADET

Herlev Bladet – sat i verden for at lave
fremragende lokaljournalistik. Punktum.
Herlev Bladet er ikke som de andre – vi er bogstavelig talt noget for os selv. Vi er fondsejede og
sat i verden for at lave journalistik, der rykker og flytter. Det gør vi ved at have et tårnhøjt ambitionsniveau og en bevidsthed om, hvorfor lokaldemokratiet er så rasende vigtigt. Og så hygger vi
os sammen alt det, vi kan.
Vores redaktion består af en redaktør, to journalister og en fast fotograf. Vi dækker Herlev bredt
inden for alle stofområder: Politik, kultur, navne, sport, politi, motor, debat, erhverv.
Og vi gør det ved hjælp af alle journalistiske genrer: Nyheder, reportager, klummer, portrætter,
anmeldelser, video.
Vi udkommer hver tirsdag på print og hver dag på www,herlevbladet.dk og SoMe. Og så laver vi
diverse livsstilsmagasiner.
Det får du
• Alle muligheder i alle genrer for at lave lige præcis de historier, der får dit blod til at løbe
hurtigere.
• Mulighed for at være en del af redaktion, der består af landets bedste lokaljournalister
• Den perfekte legeplads til at blive til en knivskarp journalist med stor sans for, hvor meget
en enkelt historie kan rykke for det enkelte menneske
• Masser af chancer for at arbejde i marken – det er der, vi helst vil se dig
Det lærer du
• At mestre alle journalistiske genrer
• At idéudvikle meget og skarpt
• Høj kvalitetsbevidsthed
• Ombrydning i InDesign
Praktiktiden er 12 måneder. Praktikanten får tilknyttet en fast vejleder, der
tager sig af de sociale sammenhænge og almindelig støtte og opbakning.
Den faglige feedback bliver primært varetaget af redaktøren og de andre
journalister. Ud over den løbende coaching og feedback vil der være en fast
ugentlig tilbagemelding. Praktikanten har en fast månedlig praktik-samtale
med redaktøren og vejlederen.
Herlev Bladet er en del af Mediehuset Herlev Bladet, der ud over redaktionen
huser et mediebureau og en salgs- og grafiskafdeling.
Vores praktikant skal
have modet til ville arbejde med alle stofområder og genrer, have et ønske
om at lære det journalistiske håndværk til bunds – og have lyst til at arbejde
sammen med en flok engagerede journalister, der tror på vigtigheden af at
holde det lokale demokrati spillevende.

Prisbelønnet
lokaljournalistik
Herlev Bladet er fem år i
træk blevet hædret af
brancheforeningen
Ugeaviserne for sin
journalistik. Dermed
placerer avisen sig i den
absolutte elite blandt
landets cirka 300 ugeaviser.
Ugeavisernes Specialpris 2007
Sølv og bronze 2008
Guld 2009
Sølv og bronze 2010
Sølv og bronze 2011
Guld 2014
Sølv 2016
Sølv 2017

