Plan for uddannnelse af
journalistpraktikanten
i Dansk Byggeri
Overordnet mål

Kontakt til journalister

At give praktikanten indtryk af, hvordan der arbejdes med pressehåndtering i Danmarks tredje største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Praktikanten lærer, hvordan det er at arbejde med journalistik på den anden side af bordet, hvor det gælder om at være
med til at præge både den politiske og journalistiske dagsorden.

I presseteamet er en af vores vigtige opgaver at servicere pressen, og det vil praktikanten blive en del af. Der bliver lagt vægt
på en tæt kontakt med journalister, det vil sige opringninger fra
journalister og opringninger til journalister. Det handler i den
forbindelse om at yde service, hjælpe med at vinkle, give journalisten det materiale han/hun søger samt at finde den rette
person i Dansk Byggeri til en udtalelse/uddybning.

Generelt
2P
 raktikperioden er seks måneder og foregår med udgangs-

punkt i afdelingen for HR og Kommunikation med adresse på
Nørre Voldgade 106 i København.
2 Din praktikvejleder er pressechef Mogens Hjelm.
2 Praktikanten indgår som en del af vores presseteam og vil i
løbet af praktikforløbet prøve kræfter med alle de forskellige
opgaver, der er i presseteamet. Der vil blive lagt vægt på, at
praktikanten øves i at finde den skarpe historie i udspil fra
organisationens medarbejdere og regioner, hvor praktikanten videreformidle den med sproglig præcision og luger ud i
sproglige kildeafsmitninger.

Arbejdsopgaver
Pressestrategi: På de daglige møder lægger vi pressestrategien.
Her lærer praktikanten blandt andet, hvilke historie der skal
kommenteres på i presse, og hvilke der helt bestemt ikke skal.
Pressemeddelelser: Praktikanten vil lære at skrive og vinkle
pressemeddelelser både til byggefagpressen, landsdækkende og lokale medier.
Barometer: I erhvervsbladet Barometer får praktikanten mulighed for at prøve kræfter med faglige artikler, der underbygges af
både egne og eksterne analyser, rapporter og andet talmateriale.

Byggeriet: Praktikanten får mulighed for at komme ud af huset,
når der skal laves reportager, protrætter og nyhedsartikler til
vores medlemsblad Byggeriet. Praktikanten vil også samarbejde
med vores afdelinger om artikler til andre magasiner, fx Under
Hjelmene, der har fokus på arbejdsmiljø.

Ghostwriter: Både vores direktører og lokale formænd skal have
hjælp til debatindlæg på blogs og i aviser. Ghostwriting giver praktikanten et dybt kendskab til organisationens politiske holdninger.

Medietræning: Praktikanten er med, når vi holder medietræningskurser for de medarbejdere, der optræder i medierne.
I dagligdagen vil praktikanten løbende give andre medarbejdere
feedback på deres optræden i pressen.

Nyhedsbreve: Hver uge kommer Dansk Byggeri med et nyhedsbrev til medlemmerne, praktikanten vil lære at formidle nye
lovforslag, så tømremester Hansen hurtigt kan læse sig frem til,
hvad det betyder for hans virksomhed.

Hjemmesiden: Vores hjemmeside skal løbende opdateres med
de emner, som optager Dansk Byggeri.

Pitching: Praktikanten lærer, hvordan en historie sælges solo til
et medie, og hvordan der holdes en tæt kontakt med pressen.
Foto: Når praktikanten er ude på opgaver, er der mulighed for
at have et kamera, så vi kan få flotte billeder i både Byggeriet,
Barometer osv. Medierne vil også efterspørge vores billeder.
Praktikanten har selv stor indflydelse på sine arbejdsopgaver.
Det er vores mål, at praktikanten skal prøve at arbejde med alle
vores forskellige områder i presseteamet, men det er i høj grad
praktikantens egne idéer og initiativer, som kommer til at styre,
hvilke opgaver praktikanten arbejder mest med.

Vinkling
Praktikanten vil arbejde meget med vinkling af historier til
forskellige målgrupper, fordi vi i Dansk Byggeri kommunikerer til
forskellige målgrupper. Der er stor forskel på, hvordan vi skriver
til henholdsvis vores medlemmer og politikere, journalister og
andre interessenter. Når der skal skrives pressemeddelelserne,
er det vigtigt også at vinkle pressemeddelelsen efter, om det er
byggefagpressen, lokalaviserne eller en landsdækkende kioskbasker, vi går efter. Praktikanten lærer også at tænke i billeder,
når vi overvejer hvilke historier, der er oplagte at afsætte til
tv-medierne. Her trænes praktikanten i at finde den gode casevirksomhed blandt vores medlemmer, som tv-medierne især
efterspørger til at konkretisere historierne.
Praktikanten bliver trænet i at vinkle den samme historie til flere
platforme. Pressemeddelelser henviser ofte til yderligere information på nettet, og Byggeriet understøtter gerne de erhvervspolitiske dagsordener, som organisationen fremfører i medierne.

Tid til at være praktikant
Det er vigtigt for os, at der er tid til at være praktikant samtidig
med, at praktikanten får udfordrende opgaver, som rykker
praktikantens journalistiske evner. Praktikperioden er en del
af praktikantens uddannelse, og vi prioriterer, at praktikantens
læringskurve konstant er opadgående.

Feedback
Praktikvejlederen tager sig af de praktiske og personalemæssige
forhold. Det er praktikvejlederen, som er ansvarlig for, at uddannelsesplanen overholdes og sikrer, at praktikanten får den nødvendige respons på sine produkter. Praktikanten indgår på lige fod
med de øvrige medarbejdere til møderne i HR & Kommunikation.
Møderne evaluerer den forløbne uge i organisationen og alle kan
her orientere om aktiviteter og ønsker for den kommende uge.
Vi ligger stor vægt på, at praktikanten får feedback på alt sit
arbejde. Under selve skriveprocessen står døren til praktikvejlederen og de andre kollegaer altid åben, og det er tid til at få hjælp til
alt fra at få hul på et debatindlæg til hvor kommaets skal sættes.

Den politiske interesseorganisation
Praktikanten skal lære om de specielle forhold, der gælder for
kommunikationsarbejde i politisk ledede organisationer. Det vil
blandt andet sige at forholde sig professionelt til kolleger og/
eller chefer, der samtidig er kilder på historierne. Praktikanten
skal kende både begrænsninger og muligheder i en organisation
og forventes at udforske og udfordre grænserne.

