I Viborg er praktikanter
en uundværlig del af holdet

I Viborg glæder vi os til at byde velkommen til to nye praktikanter. Vi vil give
jer et praktiksted, hvor I lærer en masse, og hvor I får plads til at blive lige de
journalister, I drømmer om at blive.
Viborg Stifts Folkeblad er en del af Jysk Fynske Medier med dagblad på print
og web, ugeaviser og radiostation. Avisen udkommer hver dag året rundt, og
vores hjemmeside opdateres konstant med nyheder, portrætter, features,
reportager, videoer, sport og debatstof.
Vi er på jagt efter engagerede praktikanter, der har lyst til at tage ansvar, som
elsker at lære og som gerne vil kastes ud i virkeligheden fra dag ét.
I Viborg har vi brug for alle mand, og derfor kommer vores praktikanter fra
første dag til at træde ind på vores både unge og dygtige redaktion som vores
kollega – ikke som lærling. Her er der plads til at spørge, til at undres og til at
slå sig løs i et fantastisk og uformelt miljø. Selvom vi ser dig som en ligeværdig
del af redaktionen, så vil vi stadig gøre alt, hvad vi kan, for at lære fra os. Vi
hjælper hinanden hver dag. Derfor prioriterer vi også praktikantmøderne højt,
så du er sikret feedback på dine artikler hver 14. dag, ligesom vi tilrettelægger
læringsdage, der kan give dig endnu ﬂere kompetencer.
Vi forsøger altid at skræddersy vores praktikforløb, og derfor giver vi dig også
lov til at lave lige det, du brænder for. Vi sætter en ære i at gøre det både sjovt
og spændende at gå på arbejde – og i at du får nogle fede artikler i avisen og
på vores hjemmeside

➔ Se mere på næste side
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Jeg vidste ikke helt, hvad jeg kunne forvente af at være i praktik på en lokalavis,
men jeg blev hurtigt glad for at være på Viborg Stifts Folkeblad. Jeg får lov til at
prøve kræfter med forskellige genrer og stofområder i et tempo, jeg kan følge med
i, og der er altid hjælp at hente, hvis jeg er i tvivl om noget. Jeg kan varmt anbefale
Viborg Stifts Folkeblad.
Anna Rothe Kristiansen, tidligere praktikant på Viborg Stifts Folkeblad
Din praktiktid deles som udgangspunkt op på forskellige stofområder, så du kommer hele vejen rundt og får prøvet alt det, du skal prøve for at blive en dygtig og
ﬂyvefærdig journalist. Først og fremmest kan vi love dig, at du får lov til at prøve
det hele af som netop en journalist – ikke som en lærling.
Hvis du kunne tænke dig at blive en del af vores mediehus, der ligger centralt placeret i Viborg, eller bare har spørgsmål, så vil vi hellere end gerne høre fra dig.
Vi har ”Åbent Hus” efter aftale, så ring i forvejen og aftal en tid med redaktionschef
Kristian Wesenberg (24 63 04 94) eller praktikantvejleder Andreas Søndergaard
(25 44 24 43), så vi kan tage godt imod dig.
➔ Se mere på Facebook-siden ”Praktikant på Viborg Stifts Folkeblad”
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