
Vil du kickstarte din karriere på kanten? 
Drømmer du om at blive flyvende med din journalistik? Ønsker du at være 
en del af et sejt, sjovt hold, hvor både chefer og kolleger hver dag har din ryg, når du 
prøver evnerne af? Er du træt af at skrive til skraldespanden, fordi det simpelthen er 
sjovere at skrive til forsiden?

Så kan du få luft under vingerne på Dagbladet Ringkøbing-Skjern
Uanset, hvad du brænder for – de skarpe nyheder, de skæve klummer, de fantastiske 
features eller de indfølte portrætter – så har vi plads til dig. Som praktikant på Dagbladet 
Ringkøbing-Skjern bliver du udfordret på dine ideer og hjulpet videre med dine ambi-
tioner om at gøre en forskel med din journalistik. Du bliver en del af et tæt fællesskab, 
hvor vi hver dag hygger os sammen og knokler skulder ved skulder for at levere de  
bedste historier til læserne.

Vi søger to nye praktikanter, og vi håber at få din ansøgning.

Vi tilbyder: 
Daglig sparring, praktikantdage både indenfor og udenfor huset, en månedlig feedback-
samtale med din nærmeste leder - og masser af kage…
En arbejdsplads på hovedredaktionen i Ringkøbing med et stærkt digitalt fokus og mulighed 
for at lære det journalistiske håndværk i alle afskygninger. Journalistik er meget mere end 
trykte ord – og du kommer til at arbejde med hele paletten. 
Du får også mulighed for at bo i et fællesskab med unge tilflyttere fra Danmark  
og udlandet på Career Campus, der ligger tæt på redaktionen.

Bliv en del af et
unikt fællesskab

Se mere på næste side ➔
Det, der binder os sammen



En del af et unikt fællesskab
Et praktikantfællesskab ikke bare på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, men også med de 
mange andre praktikanter i JFM. Hvis en af dine venner skal på Århus Stiftstidende,  
Helsingør Dagblad, Jydskevestkysten eller et af vores andre mediehuse, så kommer I til 
at ses. 

Du er:  
○ Fuld af ideer, selvstændig, præcis og fagligt nysgerrig.
○ Velskrivende og med mod på at gå live, når historien er der.
○ Parat til at møde mennesker og lave journalistik, der kan mærkes.

Kontakt os:
Praktikantvejleder Nadja Dam Jensen, tlf. 24 99 01 92
Chefredaktør Gudrun Pedersen, tlf. 20 32 61 64

Se mere på:
jfm.dk/journalistpraktikant
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