PRAKTIK DU IKKE VIL HJEM FRA…..
Viborg Stifts Folkeblad kræver noget af dig. Til gengæld har du mulighed for at
kræve en masse igen.
Hos os oplever du fordelen af både at være en del af en velfungerende lokalavis,
der arbejder på flere platforme – den daglige avis, ungdomstillæg, radio og web
– og en del af Midtjyske Medier, som du også kommer til at skrive til.
Vi regner med praktikanterne, der både får selvstændige stofområder og kommer
til at arbejde tæt sammen med skiftende uddannede kolleger, der er klar til at
caoache og vejlede.
Du får tid til større opgaver og egne idéer, men du skal også være klar til at rykke
i en fart, når nyhedshjulet snurrer.
Vi er en ung redaktion med en god og social omgangstone, og du kommer til at
arbejde på hovedredaktionen i Viborg i hele perioden.
Vi holder praktikantmøde hver uge, og der er daglig efterkritik på morgenmødet
og idéudvikling i coachinggrupper to gange om ugen.
GENERELT:
Vi lægger vægt på at sammenstrikke et individuelt forløb med udgangspunkt i
praktikantens egne ønsker og interesser.
Men som udgangspunkt er praktiktiden delt op i moduler af seks måneders
varighed, hvor man er tilknyttet skiftende uddannede kolleger. Undervejs får
praktikanten mulighed for at arbejde med alle journalistiske genrer: Nyheder,
baggrund, reportager, features, portrætter, interviews, noter og petitstof.
Og du kommer til at stifte bekendtskab med stofområder som kommunalpolitik,
regionspolitik, erhverv og arbejdsmarked, politi- og retsstof,
uddannelse/undervisning, børn og unge, socialområdet, kultur, forbrug og etik.
Alt efter ønsker og interesser er der også mulighed for at komme på
sportsredaktionen i en periode, og du kan prøve kræfter med at coache og
redigere.
Alle journalister skriver nyhedstelegrammer til Radio Viborg, og man kan også få
dyrke radiomediet mere intensivt i en periode og blandt andet lave lydoptagelser
og fladeindslag.
INTRODUKTION:
Vejlederen og de øvrige praktikanter er tovholdere på introduktionen til
arbejdspladsen, når nye praktikanter begynder. Man får en indføring i teknikken,
og allerede den første dag satser vi på at praktikanten skriver sit første bidrag til
avisen. Praktikanten sidder over for en uddannet medarbejder, som er klar til at
hjælpe, vejlede og svare på spørgsmål.

VEJLEDNING:
Du kommer til at arbejde i et dynamisk mediehus, hvor praktikantvejlederen står
for den overordnede vejledning – som hovedregel på de ugentlige

praktikantmøder. Her tager vi også generelle emner op og inviterer gæster med
en særlig journalistisk indsigt. Og så holder vi jævnligt fælles praktikantmøder
med overordnede temaer for alle praktikanter i Midtjyske Medier.
I det daglige får praktikanten primært feedback og coaching af den
medarbejder, han eller hun er tilknyttet, samt af redaktionssekretariatet, ligesom
der er daglig efterkritik på morgenmødet.

