Uddannelsesplan for praktikanter på Ingeniøren
Ingeniøren A/S er Danmarks førende mediehus inden for teknologi og naturvidenskab. Vi
udgiver onlinemediet ing.dk og hver fredag avisen Ingeniøren – samt en række eksklusive
magasiner. Desuden udgiver vi IT-onlinemediet Version2.dk samt arbejds- og
karrieremediet Jobfinder.dk.
Nyhedsmagasinet Ingeniøren udkommer i cirka 72.000 eksemplarer pr. uge og har
160.000 læsere. Netmediet ing.dk har 300.000 brugere pr. måned. Vi er omkring 60
medarbejdere i huset, heraf 35 redaktionelle. Mediehuset Ingeniøren A/S ejet af
Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Vores læsere er primært ingeniører, som er medlem
af IDA., men vi adskiller os fra de fleste andre fagblade ved, at vi har en aftale med vores
ejer, som sikrer os redaktionel uafhængighed. Det vil sige, at vores udgivelser skrives og
redigeres efter almindelige journalistiske principper om væsentlighed, aktualitet, relevans,
fairness, identifikation og sensation.
På Ingeniøren stiller vi store krav til dig om engagement, præcision og selvstændighed – til
gengæld byder vi på enestående muligheder for både at lære at sparke en historie hurtigt
af sted på nettet og gå mere i dybden med ofte komplicerede historier i avisen. Og vi ser
rigtig gerne, at det er dine egne ideer, som bliver til en god historie – som sagtens kan
ende i Nyhederne eller DR TV-avisen, da Ingeniøren ganske ofte bliver citeret i andre
medier. Vi sørger selvfølgelig for, at du hele vejen igennem får vejledning, coaching og
grundig efterkritik af vores dygtige praktikantvejledere.
Målsætning for Ingeniørens praktikanter:
På Ingeniøren skal praktikanterne i løbet af praktiktiden lære at mestre:
- Journalistiske genrer som nyheder, baggrund, reportage og deres forskellige
fortælleteknikker
- Vinkling af historier
- Fairness og etik
- Idéudvikling
- Kreativ sprogbrug
- Arbejde fokuseret inden for en afgrænset tid og holde flere bolde i luften på én gang
- Interviewteknik
- Forholde sig kritisk til kilder – forstå deres rolle og motiv.
- Forståelse af målgrupper

Sådan tilrettelægges praktiktiden
Ingeniørens redaktion er bygget op som en fælles print og net-redaktion, således at alle
journalister skriver til både ing.dk og Ingeniøren. Redaktionen er inddelt i mindre såkaldte
’bobler’ inden for blandt andet energi, byggeri, transport, forskning mm. Som praktikant
arbejder du med udgangspunkt i en af disse bobler i moduler á 3-6 måneder. I hver
periode arbejder du med de stofområder, som dækkes af det team, du er placeret i. I
perioder kan du også blive tilknyttet Version 2 og dermed skrive it-stof – eller arbejde på
Jobfinder-redaktionen med arbejdsmarkeds og karriere-journalistik. Overordnet set
dækker vi emner som miljø, energi, biotek, life science, forskning, naturvidenskab, byggeri
og transport. Dertil kommer artikler om it, arbejdsliv, ledelse og uddannelse.
Hovedparten af historierne har én af tre overordnede vinkler:
1. Ny teknologi og dens perspektiver
2. Teknologiens samspil med samfundet - godt og ondt.
3. Virksomhedsstrategi - hvad betyder en givet (ny) teknologi for virksomheden eller for en
gruppe af virksomheder.
Andre historier handler om nyt på arbejdsmarkedsområdet (fx løn og ledighed) eller sætter
fokus på markante ingeniører og deres karriere.
Genremæssigt skal du arbejde med:
1. Skarpvinklede, hurtige nyheder.
2. Analyse
3. Baggrund
4. Reportage
5 Portræt
På Ingeniøren får du gode mulighed for at sætte dig på en sag eller et stof-område, der
interesserer dig. Hvis du tager chancen, kan du komme til at køre med dine egne sager –
så langt research’en og du selv holder……
Den første dag
Vi starter med morgenkaffe. Det sker i selskab med de kolleger, du skal arbejde sammen
med i den første periode – og de to praktikantvejledere, som viser dig rundt og hjælper dig
til rette. Du vil få udleveret en A-Z om Ingeniøren med praktiske oplysninger. Ingeniøren
A/S har desuden en medarbejderhåndbog, som ligger på intranettet, og som også er nyttig
at kende. Herefter vil dine kolleger og din nærmeste faglige chef hjælpe dig i gang med det

journalistiske arbejde. Praktikantvejlederne sørger også for – i samarbejde med dig – at
der hurtigt bliver lavet en endelig plan for dit praktikophold.
Vejledning
Vi prioriterer vores praktikanter meget højt og sætter tid af til at tage os af dem. Derfor har
vi ugentlige praktikantmøder, hvor praktikantvejlederne giver dig feedback på dit arbejde.
Det kan også være andre kolleger, som vejlederne inviterer til at give efterkritik.
Praktikanterne kan også tage forskellige problemer op – faglige såvel som sociale – på
disse møder, så du ikke risikerer at sidde alene. I det daglige får praktikanterne faglig
coaching og vejledning fra nærmeste redaktør/redaktionssekretær, som har kendskab til
stoffet. Det foregår på samme måde som overfor de uddannede: Der idé-udvikles,
diskuteres vinkler, kilder og genrer. Når artiklen er afleveret, får du en tilbagemelding på,
hvad der virker i artiklen - og hvad der skal arbejdes mere med.
Redaktionsmøder
Der afholdes dagligt netredaktionsmøde om formiddagen kl 9.10 efter dagens første
nyhedsbrev, hvor alle forventes at møde op.
Arbejdstid, ferie, løn og fryns:
Den normale arbejdstid er fra kl. 8.30 – 16.30 (15.30 om fredagen), men du har mulighed
for at flekse. Nogle gange gør opgavens indhold, at du må arbejdere længere, og så
afspadserer du selvfølgelig på et senere tidspunkt.
Du har 6 ugers ferie om året.
Din løn er den, der er aftalt mellem DJ og DFF.
Vi betaler et dagbladsabonnement efter eget valg og medlemskab af faglig relevant
journalistklub. Desuden betaler Ingeniøren mobiltelefonabonnement og for
internetopkobling og forbrug.
Vi har en udmærket kantine med både kold og varm mad. Hvis du vil spise dér, koster det
350 kr. om måneden, som trækkes fra din løn.

