Journalistpraktik i Dansk Metal
Uddannelsesplan
I Dansk Metal tilbyder vi dig 12 måneders praktik i en
professionel kommunikationsafdeling i en af Danmarks
mest betydningsfulde faglige organisationer.

Vi forventer ikke, at du ved en masse om Dansk Metal
eller fagbevægelsen i det hele taget. Men vi regner med,
at du udviser engagement, fleksibilitet og initiativ og tager medansvar for, at opholdet giver et godt udbytte.

Du bliver betragtet som en meget væsentlig del af redaktionen fra dag et og får en bred vifte af muligheder for
at blive en dygtig journalist og kommunikatør. Du har
selv stor indflydelse på tilrettelæggelsen og kommer til at
beskæftige dig både med journalistik – som det primære,
men også presse- og kommunikationsarbejde. Vores medier og opgaver er:

Til gengæld kan du forvente at få et alsidigt praktikophold på en arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på
coaching og efterkritik, og hvor der er tid og plads til
journalistiske diskussioner i et hyggeligt og uhøjtideligt
miljø. Vi lægger vægt på, at du kommer meget ud af huset på reportager og til pressemøder m.v.

• M
 etal Magasinet (medlemsmagasin med oplag på 133.000).

Praktiktidens tilrettelæggelse

• H
 jemmeside (nyheder, temaer, opslagsværk
og presseservice).
• F
 acebook (tre forskellige sider: forbundet,
ungdom og formanden).
• Elektroniske og trykte nyhedsbreve.
• Pjecer, pressemeddelelser og pressekontakt.
Målet for praktikperioden er, at du tydeligt kan mærke,
at du er blevet en bedre journalist og har styr på vinkling
af nyheder, kan skrive en levende reportage, kan formidle
teknik på et forståeligt dansk, lave et skarpt interview,
arbejde under pres, finde og udvælge kilder, udvikle og
argumentere for ideer.
Du får et grundigt kendskab til arbejdsmarkedet og oplever, hvor en organisation kan være med til at sætte en
dagsorden på arbejdsmarkedet og på Christiansborg.

Du bliver ansat i kommunikationsafdelingen i Dansk Metals forbundshus centralt i København. Dine kolleger er:
en kommunikationschef, en redaktør, en journalist, to
kommunikationskonsulenter, en grafiker, en grafikerelev
og en sekretær foruden husets over 100 eksperter indenfor overenskomster, arbejdsmiljø, arbejdsmarked m.v.
Du får også et tæt samarbejde med en række forskellige
freelancefotografer.
I hele praktikforløbet får du to hovedopgaver nemlig
Metal Magasinet og som redaktør på Metal Ungdoms
Facebookside, som du skal vedligeholde og udvikle. De
øvrige opgaver passer vi ind efter behov og ønske. Vi følger løbende op på fem praktikantmøder i løbet af de 12
måneder.
Du kommer igennem de fleste genrer i praktikforløbet:
nyhed, interview, reportage, baggrund, feature og tema.
Du bliver også ’medredaktør’ på det sidste nummer af
Metal Magasinet, som du er med til at lave.

Metal Magasinet
danskmetal.dk/metalmagasinet
Se mere her

Hjemmesiden
danskmetal.dk
Se mere her

Nyhedsbreve
danskmetal.dk
Se mere her

Pjecer og pressemeddelelser
danskmetal.dk
Se mere her

Oktober 2012

Facebook
facebook.com/metal.clausjensen
Se mere her

