Bliv en del af et
unikt fællesskab

Vil du være vores næste stjerne?
På Dagbladet Holstebro har vi brug for dig. Vi har brug for alle de historier, du
producerer til vores læsere i lokalområdet, og vi har brug for den gejst og
nytænkning, du bringer ind på redaktionen. Du vil være værdsat af både læsere
og kolleger, og du vil få kontant og kærlig feedback fra begge grupper. Hvis du
vil have en ballast, der kan sparke døre ind på arbejdsmarkedet, når du er
færdiguddannelet, så snyd ikke dig selv for muligheden hos os.
På Dagbladet arbejder vi hele tiden for at give borgerne i vores lokalområde
den bedste dækning af de vigtigste emner. Og vi er kendt for at give vores
praktikanter meget frie rammer på en redaktion med en yderst uformel
omgangstone, hvor det er praktikantens egen idérigdom, der sætter grænsen.
Vi søger denne gang to praktikanter, som kommer til at arbejde tæt sammen
på redaktionen i Holstebro.

”

Jeg holdt hurtigt op med at føle mig som praktikant.
Jeg var journalist på lige fod med mine kolleger.
Niklas Jeppesen, tidligere praktikant

”

Jeg tror, at alle vil have godt af at prøve at være et sted som det her
Christian Gnutzmann, tidligere praktikant

Se mere på:
➔ jfmedier.dk/praktikant
Sammen om det lokale liv

Bliv en del af et
unikt fællesskab

Det får du hos os:
• En arbejdsplads med stort fokus på digital journalistik
• Mulighed for at prøve dig af på forskellige stofområder og genrer
• Månedlige 1:1-samtaler med din daglige leder, hvor der er fokus på
din udvikling
• Månedlige praktikantmøder med efterkritik og input fra dygtige kolleger
• Flere årlige fælles praktikantdage med de øvrige praktikanter i
Jysk Fynske Medier
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Redaktionschef Jesper Markussen, 25 45 69 21, jema@dagbladetholstebro.dk
Chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen, 61 44 88 66, sepe@dagbladetholstebro.dk

➔ Se mere på næste side
Sammen om det lokale liv

