
Hos os kan du blive en bedre journalist 
Horsens Folkeblad søger to praktikanter i 12 eller 18 måneder fra 1. august 2023. 

Hver dag når vi på vores site hsfo.dk ud til over 30.000 læsere. At levere relevante og 
interessante nyheder til dem er vores fornemste opgave. Men vi ser det også som en 
vigtig opgave at uddanne fremtidens journalister. Vi bruger meget tid på at finde frem til, 
hvad du som praktikant skal arbejde med for at øge dine kompetencer og erfaring.  
Vi forventer langt fra, at du kan det hele. I stedet er det vores mål at lade dig prøve 
kræfter med alle fagets genrer og værktøjer og give feedback og sparring undervejs. 
Det sikrer dig en alsidig uddannelse, som du kan bruge, uanset hvilken journalistisk  
karriere du drømmer om. 
På Horsens Folkeblad bliver du en væsentlig del af redaktionen på lige fod med ud-
dannede. Du bliver samtidig del af en stor medievirksomhed i form af JFM, hvor vi har 
skarpt fokus på at levere alle historier digitalt.  Vi forventer, at du brænder for at finde ind 
til den gode historie i det område, du skal være med til at dække, og for at fortælle den, 
så den bliver relevant for læserne. 
Vi tilbyder en arbejdsplads med dygtige kolleger og et godt sammenhold, mulighed for 
at prøve kræfter med mange forskellige typer af historier og stort medansvar for det en-
delige produkt både på web og print. Vi bestræber os på at give så meget ansvar som 
muligt til vore praktikanter, og vi sørger for, at der altid er uddannede kolleger, de kan 
sparre med. 

Livet som praktikant
Som praktikant nyder du særlig opmærksomhed i form af vejledning og ekstra efterkritik på 
dine historier. En gang om måneden får du en læringsdag enten sammen med praktikant- 
vejlederen eller sammen med praktikanterne fra andre redaktioner i JFM. 
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En gang om året bliver du desuden indbudt til at deltage i JFM Awards, et døgn med mass-
er af spændende journalistiske input, hvor vi bl.a. hylder den ekstra gode praktikantjournalis-
tik. Derudover får du hvert halve år en uge til individuelt eller sammen med andre praktikant-
er at gå i dybden med det, du/I selv vælger. 

Vi har praktikanter på disse redaktioner:
• Horsens-redaktionen med 14 journalister, en praktikant og en fotograf. 
• Odder-redaktionen med tre journalister og en praktikant. 

På Horsens-redaktionen kan du få mulighed for at beskæftige dig med 112 og krimistof, 
kultur, erhverv, politik og meget andet.
På redaktionen i Odder er der fokus på byliv, politik og det helt lokale.
Derudover er der mulighed for at prøve kræfter med en periode på sportsredaktionen,  
på redaktionen i Hedensted eller på JFMs livecenter i Horsens.

Hvad kan du søge?
Vi mener, det er vigtigt, at du får en alsidig uddannelse. Derfor vil vi gerne, at alle praktikant-
er får mulighed for at være på to af vores lokationer i løbet af praktiktiden. Vi vil meget gerne 
høre dit bud på, hvor du gerne vil hen som praktikant, og hvad du gerne vil prøve kræfter 
med. Det bedes du skrive lidt om i din ansøgning.

Vil du vide mere om stillingerne, kan du henvende dig til: 
Praktikantvejleder Anne Birch Bech-Larsen - 7627 2054
Chefredaktør Lene Vestergaard, Horsens Folkeblad - 7627 2044
Egnsredaktør Ingrid Trier, Odder-redaktionen - 7627 2421
Eller vores nuværende praktikant: Marie Bergholdt, Horsens-redaktionen - 6545 5297

Se mere på:
jfm.dk/journalistpraktikant
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