Bliv en del af et
fedt fællesskab
Asbjørn, 28 år,
praktikant på
Helsingør Dagblad

Derfor skal du være praktikant
på Helsingør Dagblad

”

Du får lynhurtigt følelsen af at være ’rigtig’ journalist, fordi der er stor frihed til
at løbe med egne idéer, samtidig med at redaktørerne altid griber dig, hvis du
mangler en idé at gå videre med.
Asbjørn, 28 år, praktikant på Helsingør Dagblad
Hvis du er optaget af journalistisk udvikling, og samtidig gerne vil lære faget på
et ambitiøst medie, er praktik på Helsingør Dagblad noget for dig. Vi lægger vægt
på at lære dig idéudvikling og på, at du får prøvet kræfter med det journalistiske
håndværk - både på skrift, foto og video.
Resultatet er, at der er fart over feltet, og før du ved af det, er du blevet en
journalistisk schweizerkniv, der kan skrive om en karatetræners livsﬁlosoﬁ den
ene dag, tage hjem i køkkenet til nogle efterladte og interviewe til en nekrolog
den næste, lave en reportage fra en lukningstruet bus på den tredje, hjælpe
den politiske redaktør med en case-historie om, hvordan sparekniven rammer
Mikala og hendes piger på den fjerde, skrive om et kæmpe skib der vejer det
samme som 30 blåhvaler på den femte, lave et fødselsdagsportræt af en af
landets førende Inka-forskere på den sjette og beskrive, hvordan kommunens
ældre oplever værdighedstab som følge af mangel på offentlige toiletter på den
syvende dag., siger Asbjørn.
➔ Se mere på næste side
Sammen om det lokale liv

Du får en helt formidabel mulighed for at
være med til at udvikle. Alle er generelt
åbne for nye tiltag, og det gør, at man
virkelig kan udfolde sig. Der bliver sagt
”ja” til nye ideer og ikke ”nej”. Jeg er aldrig
bange for at komme med ideer, for jeg har
følelsen af, at intet er for dumt, for småt
og heller ikke for stort.
Dagbladets souschef
Julia, 27 år

Kristoffer, 28 år,erhvervsjournalist.

Vi arbejder målrettet med at lave journalistik, der er relevant for alle de mennesker, der bor i Helsingør Kommune. Din hverdag vil være drevet af at skabe
mest muligt værdi for dem, og vi er en redaktion, hvor du kan mærke nyhedspulsen, men også har mulighed for at dykke ned i historien og gå grundig til
værks.
Og du vil på grund af vores samarbejde med Avisen Danmark, landets største
betalingsavis, også få mulighed for at lave journalistik, der kan blive læst af
flere end 500.000 danskere.
Vi forventer, at du mestrer det danske sprog, gerne vil udvikle dig og synes, at
efterkritik gør dig bedre.
Om os
Ambitiøst nyhedsmedie tæt på København. Find os på helsingørdagblad.dk
15 redaktionelle medarbejdere - halvdelen unge, halvdelen mere erfarne
medarbejdere.
Overvejer du at blive praktikant hos os? Så ring eller mail til chefredaktør
Josephine Vedel, 50 53 01 93, j.vedel@hdnet.dk og hør mere om stillingen.
Se mere på:
➔ jfmedier.dk/praktikant
Sammen om det lokale liv

