Uddannelsesplan for
journalistpraktikanter
i Københavns Energi
Overordnet mål for din praktiktid
Københavns Energi er en virksomhed med store udfordringer, og det skal
komme dig til gode. Her lærer du at spille på mange tangenter i
kommunikationsarbejdet:
- du lærer at vinkle informationerne til både ledelse, medarbejdere,
kunder og politiske beslutningstagere
- du træner og udvider dine journalistiske færdigheder
- du prøver selv at have ansvar for en trykt udgivelse
- du deltager i den strategiske sparring og lærer noget om
virksomhedskultur
- du lærer at begå dig i en stor organisation gennem samarbejde
og egne initiativer
Vores ambition er, at praktiktiden skal give dig en god fornemmelse for jobbets
mange muligheder. Og at du får et personligt og fagligt udbytte, som
kvalificererer dig til job i både pressen, det private erhvervsliv og det
offentlige.
Vores udbytte af din praktiktid er, at vi får et lyst hoved og to rappe hænder til
at hjælpe med at løfte både de daglige rutiner og de mange ekstra opgaver,
som ruller ind over skrivebordene.
Opgaver og arbejdsform
Kommunikationsafdelingen arbejder som team. Men vi har hver vores
ansvarsområder og støtter og supplerer hinanden efter behov.
På seks måneder kan du nå at deltage i alle kommunikationsafdelingens
arbejdsområder, som omfatter internet, intranet og elektroniske nyheder,
kundeinformation og medarbejderavis samt pressekontakt, brochurer og
informationskampagner og endelig rådgivning af ledelsen og indbyrdes
sparring om opgaverne.
Din praktiktid bliver fastlagt skematisk ud fra de opgaver og den bemanding, vi
kender på forhånd. Formålet er at sikre, at du når igennem alle de discipliner,
som hører naturligt til kommunikationsjobbet, men du får også rig lejlighed til
selv at tage initiativer.

Dine vejledere
Hele afdelingen vil deltage i din uddannelse, men journalist Thorkil Thomsen er
fast praktikantvejleder. Vi og vores andre kolleger har ansvaret for, at du
hurtigt føler dig til rette i dit nye job, og at du både får vejledning om form,
indhold og metoder og feedback på dit arbejde.
Vi har faste ugentlige afdelingsmøder. Fredag er der rundstykker på bordet.
Mindst hver anden måned eller efter behov får du lejlighed til at snakke dine
opgaver og dit arbejde igennem på et møde med praktikantvejlederne.
I praktiktiden deltager du i øvrigt på lige fod i alle fælles aktiviteter i
afdelingen.
Du vil blive udstyret med mobil og bærbar, så du har mulighed for at være
koblet op på virksomheden i alle døgnets timer.
Introduktion, udvikling og forventninger
I løbet af den første måned vil vi gradvist indvi dig i de forskellige
arbejdsområder og følge dig rundt i virksomheden, som har lokationer mange
steder i København og på Sjælland. På den måde vil du hurtigt blive fortrolig
med arbejdspladsen.
Hver især sætter vi dig ind i vores arbejde og sørger for, at du møder de
personer, vi har fast samarbejde med.
I alt vores arbejde stiller vi store krav til hinanden om præcision og
ansvarlighed, og de krav gælder selvfølgelig også for dig. Vi har i forhold til
mange andre virksomheder en høj grad af journalistisk frihed. Men det hører
med til jobbet, at personligt ansvar ikke er det samme som personlig frihed,
for det, vi skriver, og den rådgivning, vi giver, er typisk på vegne af ledelsen,
en anden person - eller hele virksomheden. Derfor hører det med i din
uddannelse, at vi løbende diskuterer både form og indhold.
Generelt har vi dog en tvangfri tone og omgangsform i Københavns Energi, og
du får også kreative udfordringer i form af reportager og interviews til blade og
skærmmedier. Vi sigter mod at du kan slutte din praktikperiode med en en
selvstændig produktion af en større opgave.

