KOM I HØJ KURS EFTER UDDANNELSEN
Vores praktikanter er i høj kurs efter uddannelsen. For med Dansk Industri (DI) følger
Danmarks bedste netværk til din videre karriere. Vi er landets største erhvervsorganisation,
og du får som journalistpraktikant på DI Business mulighed for at prøve kræfter med flere
forskellige stofområder og medieplatforme.
En dag i DI er aldrig kedelig. I svingdøren til vores hus på Rådhuspladsen
i København kan du risikere at møde statsministeren, den tyrkiske præsident, topchefen, den amerikanske ambassadør eller en helt almindelig
dansker, der vil vide mere om DI.
For DI er ikke bare Danmarks største erhvervsorganisation. Vi er et åbent
hus og en netværksorganisation, hvor vi lægger vægt på at møde andre
mennesker.
Det gør vi i Industriens Hus, på Folkemødet i Allinge, på eksportfremstød med virksomheder over hele verden og i vores regionale foreninger
rundt omkring i Danmark. Altid med ét formål: At gøre en forskel for
vores 10.000 medlemsvirksomheder og for det danske samfund. Vi tror
på, at engagement og nytænkning er nødvendigt for erhvervslivet, og at
vores indsats er til gavn for hele Danmark.
Som journalistpraktikant på DI Business kommer du til at dække stort
set alle aspekter af dansk erhvervsliv – fra nyheder om spirende iværksættermiljøer eller eksportfremstød i udlandet til magasin-temaer om
it-kriminalitet eller interviews med politikere og ministre.
>> Din plads vil som udgangspunkt være som en del af redaktionen
på DI Business, der sender dagsaktuelle erhvervsnyheder ud på
dibusiness.dk og med nyhedsbrev alle hverdage og udkommer
som magasin 11 gange om året. Derudover breder vi også vores
historier ud på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram.
>> Du skal både skrive hurtige net-nyheder, vinkle dit indhold til de
sociale medier og gå i dybden med længere artikler, portrætter,
features og interviews til magasinet. Du må også meget gerne have
lyst til og flair for at lave video, men det er ikke et krav.

>> Du bliver en del af et presse- og kommunikationshold med masser
af faglighed, ambitioner, travlhed, sjov og diskussioner.
>> Du vil igennem din praktiktid få et solidt indblik i dansk økonomi og
det danske arbejdsmarkeds opbygning.
>> Hvis du har lyst, kan du i perioder arbejde i presseafdelingen,
der rådgiver DI’s ansatte i pressehåndtering og betjener
journalister fra landsdækkende og regionale medier. Eller i
kommunikationsafdelingen, der står bag DI’s store arrangementer
– bl.a. Folkemødet og DI Topmødet med over 1.000 topchefer og
politikere.
>> Vi har byens bedste kantine på 7. sal ud mod Rådhuspladsen og
med udsigt over København.
>> Du er engageret i dit arbejde og har lyst til at bruge seks eller
12 måneder på at dække dansk erhvervsliv.
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DI er Danmarks største erhvervsorganisation. Vi arbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår – for derigennem at sikre vækst og velfærd i Danmark. Derfor arbejder DI
også langt ud over de snævre erhvervsmæssige områder og beskæftiger sig blandt andet meget med uddannelses-, miljø- og international politik. DI har flere end 10.000 medlemsvirksomheder, der strækker fra små, familieejede produktionsvirksomheder i provinsen til store intern ationa le virksomheder. DI har afdelinger i blandt andet Bruxelles, Shanghai, Delhi og New York.
> Læs mere om DI på di.dk

