Bliv en del af et
unikt fællesskab

Dit journalistliv begynder i vores mediehus
Fyens Stiftstidende tilbyder pr. 1. februar 2023 1 praktikstilling af 6, 12 eller 18
måneders varighed.
Vil du lære journalistik fra bunden med masser af muligheder for at prøve
forskellige genrer, formater og discipliner? Vil du skrive, fotografere, lave video
og live til Fyns største nyhedssite? Vil du have muligheden for at lave journalistik, der bliver læst af ﬂere end 300.000 danskere? Så er praktik på fyens.dk og
Fyens Stiftstidende noget for dig.
Fyens.dk er vores journalistiske epicenter, hvor husets praktikanter spiller en
central rolle. Vi satser benhårdt digitalt, og derfor garanterer vi, at du får en
praktiktid med udfordringer på et væld af platforme. Du vil komme til at levere
video, livestreame og tage billeder til dine historier, ligesom du får mulighed
for at forﬁne historierne med interaktive elementer og lyd.
Du får også chancen for at skrive til Danmarks største avis, Avisen Danmark,
der udkommer i samtlige 16 dagblade i Jysk Fynske Medier.
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Vi prioriterer vores lokalredaktioner højt, og ambitionen er derfor, at alle
praktikanter får mindst seks måneder på en af lokalredaktionerne i Middelfart,
Bogense, Kerteminde, Nyborg, Ringe eller Assens.
De øvrige 6-12 måneder foregår typisk på en eller to af følgende redaktioner,
hvor du kan udvikle dig yderligere: Samfund, Erhverv, Odense, Kultur, Sport
Fyn eller Avisen Danmark.
Som praktikant har du hver måned en-til-en-samtale med din nærmeste
redaktør, hvor I gennemgår den seneste måneds opgaver, din udvikling og ser
frem mod, hvad du skal fokusere på i den kommende måned. Desuden afvikler
vores praktikantvejledere hver måned en praktikantdag for alle praktikanter
med oplæg, efterkritik eller en besøg til andre medievirksomheder.
I løbet af praktikperioden arrangerer praktikanterne selv en fælles studietur.
Tidligere er rejsen blandt andet gået til Moskva, Kina, Israel, Japan og USA.
I foråret 2023 går rejsen til Georgien.
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Praktikant hos os?
Kunne du tænke dig at blive praktikant hos os, så skriv en ansøgning, hvor du
fortæller om dit liv og dine journalistiske ambitioner. Hvorfor skal vi vælge dig?
Hvad forventer du af et praktikophold i vores mediehus? Hvorfor vil du gerne
dyrke lokal- og regionaljournalistik?
Fakta
Fyens Stiftstidendes hovedsæde er et moderne mediehus i hjertet af Odense
lige ved banegården. Vi har derudover seks lokalredaktioner rundt på Fyn.
Du bliver en del af et stort fællesskab med typisk 12-14 praktikanter på Fyens
Stiftstidende, og vi samles desuden med praktikanter fra alle dele af Jysk
Fynske Medier ﬂere gange om året.
God journalistik skabes tæt på læserne, og derfor er der bopælspligt på Fyn i
praktikperioden. Derudover er det afgørende, at du har kørekort, så du kan
komme ud til de gode historier.
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Åbent hus
Vi deltager i praktikmessen i Vidensbyen (Forskerparken) i Odense 26. oktober
og glæder os til at læse din ansøning og se dig til samtale ugen efter.
Kontakt
Book tid til forsamtale og send din ansøgning til vores praktikantvejledere:
Journalist på Samfund, Nina Vibe Petersen, nvpe@fyens.dk, tlf. 28 73 32 69,
eller musikredaktør Simon Staun, sim@jfmedier.dk, tlf. 23 64 14 12.

Se mere på:
➔ jfmedier.dk/praktikant

