VI BRÆNDER FOR DEN GODE HISTORIE
I Grundfos arbejder vi med en åben og troværdig kommunikation – til
både medarbejdere og vores omverden. Vi er en dansk virksomhed –
men med meget globale kontaktflader – og det gør atmosfæren og
arbejdsopgaverne internationale og udfordrende. De fleste ved, virksomheden laver mange pumper – i vores afdeling laver vi noget af den
bedste kommunikation i Danmark.
Arbejdsstedet er Bjerringbro, hvor hovedkontoret ligger – der er både tog
og busforbindelse. Derudover er der en flittig pendlertrafik fra alle østjyske byer. Der vil under praktikforløbet være rig mulighed for at besøge
vores afdelinger i et af de 56 lande, hvor Grundfos er repræsenteret.
I kommunikationsafdelingen løser vi en lang række spændende opgaver
– du vil blive involveret i dem alle:
- Daglige nyheder til web, intranet, sociale medier og tv-skærme
- Video
- Produktion af både dansk og globalt medarbejderblad
- Pressekontakt
- Fotografering
- Produktion af årsrapport, bæredygtighedsrapport og andet
- PR- og PA-aktiviteter

International atmosfære i en af Danmarks største virksomheder

Vi arbejder som en global nyhedsredaktion med tråde ud i alle afdelinger. Dagligt prioriterer vi historierne og sender dem ud på
de forskellige platforme. Nogle nyheder sender vi også videre ud til eksterne medier.
Vi arbejder tæt sammen i en åben og fordomsfri atmosfære, præget af respekt for forskelligheder. Og vi er enige om, at vores
resultater bestemt ikke bliver dårligere af, at vi har det sjovt, mens vi er her.

Håndværk, en god næse og det store overblik

Hos os vil du lære at skære en nyhed, så den når ud til modtageren. Og du vil få mulighed for at prøve alle journalistiske discipliner. Du vil lære rutinerne omkring intern og ekstern kommunikation i en global virksomhed, samt hvordan historier prioriteres og
fortælles via vores medier. Vi sørger også for, du lærer at tage billeder og både filme og klippe dine egne tv-indslag.
Målet er at uddanne selvstændige journalister, der kan prioritere, vinkle, researche og producere historier til forskellige medier.
Du kommer til at indgå i hele processen omkring de redaktionelle beslutninger og får også selv ansvar for at komme med bud på
artikler og andre redaktionelle opgaver.
Vi vil gerne udfordre praktikanten til at tænke og arbejde selvstændigt, spotte den gode historie, finde den rigtige vinkel, arbejde
sammen med fotografer og grafikere, tænke i målgrupper og bruge forskellige former for fortælleteknik.
I fællesskab vil vi løbende tilrettelægge og justere dit forløb alt efter dine ønsker, evner og behov.

Når du starter hos os

Den første uge vil du blive præsenteret for dine nye kolleger, deres opgaver samt blive gjort fortrolig med omgivelserne og de
it-værktøjer, vi bruger.
Vi tror på, at man som praktikant skal i gang så hurtigt som muligt, så derfor vil du gradvist komme til at indgå i det daglige
redaktionelle arbejde og blive stillet overfor opgaver, der skal løses mere og mere selvstændigt.
I hele perioden kommer du til at sidde sammen med de øvrige journalister og får dermed mulighed for sparring og coaching
undervejs i arbejdsprocessen.
Den første måned vil der være praktikantmøde med vejleder hver uge – og derefter en gang om måneden.
Efter tre måneder og igen ved afslutningen af praktikperioden vil der være en større evaluering.

Mens du er hos os… og også bagefter

Din praktikantvejledere bliver Frank B. Winther og Lars Lykke Christiansen – de har hovedansvaret for dit praktikforløb. Men det
er vores erfaring, at alle i afdelingen aktivt er med til at vejlede vores praktikanter.
I kommunikationsafdelingen får vi ind imellem adgang til følsomme oplysninger, og vi er selvfølgelig i højere grad end traditionelle journalistiske arbejdspladser underlagt et krav om fortrolighed og loyalitet. Inden for de rammer løser vi vores opgaver ud
fra traditionelle journalistiske principper og kriterier.

