Uddannelsesplan for Modemagasinet IN
(12 eller 18 måneder)

Vores redaktion
Består af 12 kvinder i aldersspændet 22 til 46 år med hver sin indgang til magasinproduktion. Vi er en
uhøjtidelig, men ambitiøs redaktion, der helt enkelt vil lave Danmarks bedste modemagasin.

Du vil lære
Du kommer til at skrive helt korte som meget lange artikler til en krævende målgruppe. Artikelgenren
varierer fra portrætter, rejsereportager og tendensartikler til kulturomtaler og småstofssider, så du skal
have lyst til det hele samt være ivrig efter at researche og finde og interviewe de rigtige cases.
Hver måned har du faste opgaver og deadlines, og du får blandt andet ansvaret for vores kultursider, som
vi selvfølgelig nok skal sparre med dig om, men som du selv skal sætte i gang og følge til dørs. Du kommer
også til at skrive relevante historier til IN.dk samt INs facebook og instagram-profil.
Det bliver en fast del af din hverdag at diskutere billedvalg og sideopsætning med vores layoutafdeling.
Derved får du et indblik i og forståelse for, hvor vigtigt den grafiske identitet er, for at artiklens budskab når
frem.
Vi vil løbende evaluere dit praktikforløb. I det daglige via gennemgang af de artikler, du sidder med og
overordnet gennem midtvejsevalueringer.

Vi forventer
Vi forventer, at du ligesom os brænder for magasinjournalistik. Vi er et modemagasin, men vi skriver også
om skønhed, sundhed, kultur, mad og bolig. Altså alt det, som vi fylder vores hverdag og liv med. For dig
betyder det, at du skal være bredt orienteret om, hvad der sker i Danmark som i udland. Og så skal du
være nysgerrig, spørgelysten og moden samt tage ansvar. Ansvar for de artikler der lander på dit bord og
ansvar i forhold til at udvikle dig i din praktiktid. Vi vil give dig alle de værktøjer, du har brug for, men det er
din opgave at stille spørgsmål og være opsøgende og grundig.

Din hverdag
Du bliver en fast og uundværlig del af sammentømret redaktion, der tager godt hånd om hinanden. Vi har
ugentlige statusmøder, som du selvfølgelig er en del af, ligesom vi, så snart der er behov, sparrer med
hinanden om vinkler, sprogbrug og billedvalg. Din hverdag er en skøn blanding af research, ideudvikling og
artikelskrivning. Du bliver med garanti også sendt til et pressearrangement, og du kommer højst
sandsynligt på en pressetur. Der er samtidig god chance for, at du af vores skønhedsredaktør bliver bedt
om at lægge ansigt og krop til en produkt-test eller to, og du får også erfaring med at redigere samt at
skrive til nettet. Helt enkelt kommer du til at lave alt det, det udgør et godt magasin.
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