Bliv en del af et
unikt fællesskab

Vil du være vores nye stjerne?
På JydskeVestkysten får du på Danmarks største regionale medie mulighed
for at udleve dine største journalistiske ambitioner, så du bliver lige præcis
den journalist, du drømmer om. Du skriver din første artikel på dag ét, og intet
forhindrer dig i fra starten at lave den mest læste historie på jv.dk. Hvis bare
du har modet, gejsten og viljen, lærer vi dig resten. Hos os får du friheden til
at opdyrke dine egne historier helt fra bunden - og ofte rammer de den nationale dagsorden. Du bliver en del af et hold, som hver dag lærer af læsernes
måde at tage imod vores journalistik på. Og du er selv med til at sammensætte
dit forløb. Du starter på en af vores lokalredaktioner i enten Esbjerg, Kolding,
Tønder, Sønderborg, Haderslev eller Vejen, hvor du får lov at prøve kræfter
med alle journalistiske genrer og får masser af kilometer i ﬁngrene.
Derefter har du mulighed for at slippe din indre sportsnørd løs og dække
superligafodbold på sportsredaktionen. Eller du kan sætte fokus på mere
dybdegående historier på nyhedsredaktionen i Esbjerg. Her graver du dig
den ene dag ned i et undersøgende projekt og forﬁner evnen til at formulere
knivskarpe aktindsigter, mens du den næste fordyber dig i et stort portræt og
prøver kræfter med fortællende journalistik. Og den tredje laver du måske en
video til JV.dk i samarbejde med en studievært på vores Livecenter. Vi betaler
for leje af ﬂyttebil, når du skal ﬂytte adresse i forbindelse med praktikken.
Vi søger ﬁre nye praktikanter, og vi håber at få din ansøgning.
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Derfor skal du vælge JydskeVestkysten
• Du bliver en del af Danmarks største regionale medie
• Du får en månedlig feedback-samtale med din chef
• Du bliver tilknyttet en fast praktikantvejleder
• Du kommer med på fælles praktikantdage for alle praktikanter i
Jysk Fynske Medier og deltager i vores årlige JFM-prisuddeling

”
”

Det siger tidligere JV-praktikanter om os
For mig har stemningen været imødekommende og hjertelig.
Jeg har følt mig som en del af redaktionen og ikke bare som en praktikant
Ditte Irene Knudsen
Det er dejligt og vigtigt, at jeg har fået feedback på hver eneste artikel, som jeg
skrevet, for det har gjort, at jeg konstant har været i udvikling. Jeg er virkelig
imponeret over, hvor seriøse I har været overfor mig og min læring
Sara Hansen
Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte:
Journalist og praktikantvejleder Amalie Tarp Borup - 20 65 66 55/amtbo@jv.dk
Chefredaktør Mads Sandemann – 20 60 45 12/mas@jv.dk
Se mere på:
➔ jfmedier.dk/praktikant
Sammen om det lokale liv

