Generel journalistuddannelsesplan
CARE Danmark tilbyder vores journalistpraktikant et spændende år på en redaktion,
hvor der vil være et bredt udbud af journalistiske opgaver med daglig træning og
sparring i de journalistiske færdigheder. Udover at få en solid erfaring med de
journalistiske arbejdsmetoder, får du også et bredt indblik i international udvikling,
globale klimaudfordringer, humanitære problemer og ikke mindst moderne løsninger.
CARE Danmark arbejder med strategisk kommunikation, og du vil på daglig basis indgå i
produktionerne fra udvikling af idé til færdigproduceret artikel, kronik, eventmateriale,
webfilm eller pressekit blandt mange andre produkter. Som praktikant i 12 måneder får
du desuden tilbuddet om at komme på reportagerejse til Afrika eller Asien for at
videreformidle historier til vores egne medier.
Journalistik: CARE Danmark lægger i sine egne medier vægt på troværdig og seriøs
journalistik. Du skal producere selvstændige, kritiske og balancerede nyheder,
baggrundshistorier, analyser og debatindlæg med rod i udviklingsverdenen til CARE
Danmarks egne medier såvel som til eksterne medier. Du vil få en grundig erfaring med
magasinproduktion
og
med
CMS-systemer,
webjournalistik
og
journalistisk
kommunikation i sociale medier, som for eksempel Facebook. Ligesom du har mulighed
for at udvikle medierne yderligere med film- og radioproduktion.
Kommunikation: Du vil høre til CARE Danmarks kommunikationsafdeling i hele din
praktikperiode, og her beskæftiger vi os udover de rene journalistiske opgaver også med
pressearbejde, kronikskrivning og ikke mindst kommunikationsopgaver, der får vinger af
kreative idéer fra krøllede hjerner. Vi skriver eksempelvis taler til både Prins Joakim, der
er protektor for CARE Danmark og for Niels Tofte, der er generalsekretær. Og du kan
afprøve dit eget kreative talent ved at være med til at udarbejde særlige kampagner og
events i samarbejde med vores fundraisere.
Etårspraktikanter vil udover de løbende mangeartede opgaver komme til at
beskæftige sig med følgende faste arbejdsopgaver i løbet af et år: årsberetning, fire
CARE-magasiner, månedlige e-nyheder, dagligt webarbejde og -udvikling, filmproduktion
til web, e-nyheder, Facebook og eventuelt andre sociale medier, årets Danmarks
Indsamling og generelt presse-, event-, og kampagnearbejde.

