Fyns Amts Avis giver dig
den rigtige følelse i maven

Mavefornemmelsen skal være på plads. Det er altid vores pejlemærke, når
vi ansætter nye praktikanter. Og det skal være dit, når du skal ﬁnde det rette
praktiksted for dig.
Fyns Amts Avis er sådan et sted, der kan mærkes i maven. I bedste forstand.
Hos os vægter vi praktikanternes velvære, fordi vi tror på, at det er det vigtigste
udgangspunkt for, at du som praktikant kan suge al den læring, vi kan give fra
os, til dig. Derfor kan vi også garantere, at du forlader os igen med en særdeles
veludrustet værktøjskasse, du kan tage med dig videre ud i alle andre kroge af
branchen. Godt håndværk kan bruges alle steder, og det kan vi lære dig, fordi
vi alle selv er dygtige, ambitiøse håndværkere, der skriver, fotograferer, laver
video, podcasts, livestreamings og -events.
Din praktiktid på Fyns Amts Avis begynder med en måned på vores hovedredaktion i Svendborg. Her lærer du Jysk Fynske Medier, som er landets andenstørste medievirksomhed, at kende, mens du bliver introduceret til alt, hvad du
skal bruge og vide i din tid hos os. Herefter går det for alvor løs, når du enten
fortsætter i Svendborg eller lander på en af vores ø-redaktioner på Ærø eller
Langeland. Her får du fra første dag fagets jord under neglene, når du som
ligeværdigt medlem af redaktionen bliver sendt direkte ud i den verden, du
skal dække det kommende halve år.
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Her handler det om mennesker, livet, de lever, og samfundet, de er en del af.
Essensen af journalistik. Senere i dit praktikforløb har du mulighed for at blive
en del af Jysk Fynske Mediers magasinredaktion, som laver længere formater
inden for blandt andet bolig, livsstil, rejser, kultur og uddannelse, vores
navneredaktion, der specialiserer sig i længere portrætformater, eller
Jysk Fynske Mediers fælles Livecenter i Horsens.
Skal du i 18-måneders praktik, forventer vi, at du vil slutte det sidste halvår af
med et større journalistisk projekt, og du vil have mulighed for i højere grad at
specialisere dig inden for et stofområde som erhverv eller politik. Vores hovedredaktion ligger i Svendborg - en storby i miniformat. Her ﬁnder du, i de timer
af døgnet, du ikke skal tilbringe hos, et fedt studiemiljø sammen med blandt
andre kommende sømænd og sygeplejersker. Dem møder du på de usandsynligt mange både brune og farverige værtshuse, barer og spillesteder, byen
rummer. Eller når du skal vælge mellem de utallige kultur-, idræts- og friluftstilbud, Svendborg og øhavet, der ligger lige for vores fødder, byder på.
Praktiktiden på Fyns Amts Avis er med andre ord en totaloplevelse. Og så er
vi tilbage ved mavefornemmelsen. Den skal være rigtig. Når du vælger os, og
mens du er hos os. Hos os får du fornemmelsen af at blive løftet ind i dit fag af
ambitiøse, empatiske kollegaer, der ved, hvornår der skal støttes, efterkritiseres eller leveres et kærligt los i måsen. Du får fornemmelsen af et
stærkt sammenhold og fællesskab både socialt og fagligt. Og du får følelsen
af at opleve på alle fronter. Hvis du vil. Vil du?
Så giv lyd til praktikantvejleder Julie Ruby Bødiker på jurb@faa.dk , 65455274
eller på facebooksiden https://www.facebook.com/praktikantfynsamtsavis
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