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Praktikant hos Region Sjælland med ophold i Bruxelles
Journalistpraktikanter vil hos Region Sjælland få forløb, som indebærer ophold i pressestaben, kommunikationsafdelingen samt mulighed for at prøve kræfter med regionens EU-kontor i Bruxelles.
Som journalistpraktikant i Region Sjælland vil man få et særligt indblik i ikke mindst sundhedsstoffet
og komme ind i maskinrummet af en stor offentlig driftsorganisation. Vores målgrupper spænder
bredt og kan være alt fra regionens 17.000 medarbejdere til regionens 800.000 borgere og erhvervsliv samt centrale beslutningstagere på Slotsholmen.
Et praktikforløb hos Region Sjælland vil med base i Sorø byde på en høj grad af variation i stof- og
genretyper. Region Sjællands hovedopgaver er drift og udvikling af regionens seks sygehuse, psykiatrien og sociale tilbud. Desuden har regionen fokus på erhvervsudvikling, trafikplanlægning, klimastrategi, bekæmpelse af jordforurening samt uddannelse og kultur.
Der vil som journalistpraktikant i Region Sjælland blive mulighed for at arbejde på en række forskellige genrer og platforme. Praktikanten vil lære at udvikle egne idéer, identificere nyheder i en stor,
politisk styret organisation, arbejde strategisk med presse og kommunikation, researche kritisk samt
udvikle kildenetværk.
I Kommunikationsafdelingen arbejder 16 personer, hvoraf nogle har journalistisk baggrund, andre
har fx grafisk baggrund eller konsulentbaggrund. Stabens arbejde rummer mange former for intern
og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, intranet, sociale medier, patientkommunikation,
rådgivning, annoncering, branding, pressearbejde, grafiske produkter, kampagneudvikling m.m.
I Pressestaben arbejder tre personer, pressechefen samt to presserådgivere, som alle er journalistuddannede og har ansvaret for regionens strategiske pressearbejde.
Ikke mindst sociale medier samt videoproduktion til intern og ekstern brug er et særligt indsatsområde for pressestab og kommunikationsafdeling, og vi ser meget gerne, at journalistpraktikanter vil
kunne indgå i dette arbejde. Men særlig interesse og kendskab til videoproduktion er ikke et krav.
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Såvel pressestab som kommunikationsafdeling arbejder tæt op ad ledelsessekretariat, direktion og
regionens politiske formand. Derudover vil der også være samarbejde med mange af de godt 500
medarbejdere som arbejder i regionshuset i Sorø.
EU-kontoret i Bruxelles
Med ophold på regionens EU-kontor i Bruxelles, ZealandDenmark, vil journalistpraktikanten få lejlighed til at prøve kræfter med et internationalt miljø. ZealandDenmark er et samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland. Kontoret skal bidrage til internationalisering af Sjælland, skaffe viden om de EU-beslutninger, der er under opsejling, markedsføre
Sjællands mange aktører – og deres interesser – internationalt, samt sikre dem muligheden for at
deltage i europæiske projekter, blandt andet ved at give bedre adgang til relevante netværk.
Her vil praktikanterne bl.a. skulle arbejde med den daglige nyhedstjeneste Sjælland EU Nyt, der formidler EU-nyheder med et særligt perspektiv på Sjælland og det regionale og kommunale landskab.
Nyhederne er skrevet ud fra egne, redaktionelle prioriteringer og er således ikke nødvendigvis udtryk
for Region Sjællands eller andres standpunkter.
Herudover er der mulighed for at arbejde med en bred vifte kommunikationsopgaver, der til dels er
rettet mod aktørerne i regionen, og dels er rettet mod det internationale, politiske miljø i Bruxelles.
Det journalistiske miljø
Vi kan tilbyde et journalistisk miljø, hvor mange deadlines og høj puls er en del af dagligdagen.
Vi har en uformel omgangstone og højt til loftet. Som praktikant vil du få løbende coaching og efterkritik fra rutinerede kolleger. Praktikantvejleder Rasmus Carlsen vil desuden stå for en grundigere,
månedlig efterkritik af praktikantens arbejde. Der kan desuden arrangeres efterkritikmøder i samarbejde med andre journalistiske arbejdspladser.
I Bruxelles vil det primært være redaktør Casper Ravnsted-Larsen der vil være ansvarlig for journalistpraktikanternes forløb. Casper har boet og arbejdet i Bruxelles i flere år – blandt andet for ZealandDenmark og en række danske medier.
Vi lægger op til forløb af 12 eller 18 måneder, herunder med mulighed for op til seks måneders ophold på vores kontor i Bruxelles. Det præcise forløb tilrettelægges sammen med den enkelte praktikant. Vi vil så vidt muligt imødekomme hvis praktikanten har særlige ønsker om at arbejde med bestemte genrer eller platforme. Vi vil gerne opnå at have løbende ansættelse af 2-3 praktikanter; ikke
mindst for at skabe et praktikantmiljø hvor praktikanterne også kan gensidig glæde af hinanden såvel
socialt som med faglig sparring etc.
Yderligere information:
Rasmus Carlsen, praktikantvejleder: mobil 30 28 67 20
Claus Clausen, pressechef: mobil 20 54 25 22
Hanne Ahrensbøll, kommunikationschef: mobil 23 29 78 02
Casper Ravnsted-Larsen, redaktør, ZealandDenmark EU News: mobil +32 473 403932

Side 2

Side 3

