Hvor meget vil du lære i din praktiktid?
På NORDJYSKE gør vi dig klar til karrieren
Vil du prøve kræfter med en bred vifte
af journalistikkens discipliner? Vil du
være sikker på, at du aldrig leverer til
skraldespanden? Og vil du være en del af
holdet fra dag ét?
Hos NORDJYSKE Medier
får du en praktisk
uddannelse i journalistik, hvor du lærer
at håndtere de forskellige genrer – fra
den konstaterende
nyhed over den medlevende reportage til
den undersøgende og
afdækkende baggrundsartikel. Se og hør
ansvarshavende
chefredaktør
Karl Erik
Stougaard
uddybe i en
video her.

Vi tager dine journalistiske ambitioner
alvorligt og klæder dig på til at beskæftige dig
med alle kroge og hjørner af journalistikken –
uanset om du drømmer om en karriere på et
regionalt medie, en landsdækkende tv-kanal,
i radioverdenen eller et helt fjerde sted. Her
fortæller fem tidligere praktikanter om deres
tid på NORDJYSKE – og hvor de er i dag.
Vi er et moderne mediehus, hvor du kan
beskæftige dig med både skrift, video og lyd.
Og når du producerer dine historier, er du
med hele vejen fra idéudvikling til publicering.
Vi tilbyder dig et varieret forløb, hvor sparring
og feedback er nøgleord, og hvor det er tilladt
at spørge – og forvente at få svar. Til gengæld
forventer vi, at du vil investere kræfter,
engagere dig, vise interesse, være nysgerrig
og være initiativ- og idérig. Det er sjælen i al
god journalistik.
Dit uddannelsesforløb
Det er din redaktør, der har det daglige
ansvar for din uddannelse, men vores to
praktikantvejledere står også til rådighed
for dig gennem hele dit uddannelsesforløb.
Du vil også opleve, at dine kollegaer støtter
dig i hverdagen med alt fra idéudvikling og
coaching til kildepleje og efterkritik.
I løbet af din praktikperiode bliver du
tilknyttet forskellige redaktioner – og du får
selv indflydelse på hvilke. Gennem forløbet
kommer du til at snuse til alle vores medier,
men du får også mulighed for at dykke ned i
et specifikt stofområde – for eksempel sport,
erhverv eller kultur – og for at specialisere dig
indenfor eksempelvis digital journalistik eller
radio/podcast. Vi tager videst muligt hensyn
til den enkelte praktikants ønsker, når vi
fordeler pladserne.

Ansvarshavende chefredaktør, Karl Erik Stougaard

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte en af vores praktikantvejledere:
Julian Drud Sørensen +45 2553 2786 eller Mette Siggaard +45 2259 1934

Praktikantdage, praktikantprojekter
og studietur
Vi afholder praktikantdage en gang om
måneden, hvor praktikantvejlederne
og praktikanterne i fællesskab sætter
fokus på relevante emner, besøger andre
medievirksomheder, politikere eller lignende –
eller inviterer dygtige og aktuelle journalister
til at komme og fortælle om deres arbejde.
Én-to gange om året udarbejder praktikanterne
i fællesskab et større journalistisk projekt, som
du kan se eksempler på her og her. Endelig
er der den årlige studietur til udlandet, som
praktikanterne selv arrangerer. Her yder
mediehuset naturligvis tilskud og hjælper med
det praktiske.
Om os
NORDJYSKE Medier er Nordjyllands største og
mest ambitiøse mediehus. Vi er nordjydernes
foretrukne nyhedskanal og bringer journalistik
med udgangspunkt i deres hverdag – fra Mors
og Mariager til Skagen, Klitmøller og Aalborg.
Vi udgiver blandt andet nordjyske.dk, avisen
NORDJYSKE Stiftstidende samt radiokanalerne
ANR og Radio NORDJYSKE.
Se mere her
• Her kan du læse chefredaktør Karl Erik
Stougaards brev til de kommende praktikanter
• Her kan du se flere eksempler på vores
journalistik
•

Her kan du se glimt fra hverdagen som
praktikant på NORDJYSKE

•

Her kan du læse mere om at være i praktik
på NORDJYSKE

