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_______________________________________________________________________________________ 

Grav dybt, skriv skarpt og sæt dagsorden 
 
På Avisen.dk og Ugebrevet A4 får du en unik chance for at 
komme både i dybden og bredden som nyhedsjournalist. 
 

6, 12 eller 18 måneder. Vi har to ledige pladser fra august. 

 
Vil du mestre den knivskarpe, korte nyhed? Og samtidig lære analytisk journalistik fra bunden til 

superliganiveau? Tænder du på at lave dine egne historier, som sætter dagsorden og bliver citeret 

i andre medier?  

Så er du måske den, vi leder efter.  

Avisen.dk og Ugebrevet A4 tilbyder en praktikstilling, hvor du 

som medlem af vores fælles redaktion får det bedste fra to af 

branchens skarpeste og mest citerede medier.  

Avisen.dk er kontant, kritisk og vedkommende. 

Kernestoffet er konkrete nyheder om danskernes 

arbejdsliv, og vi leverer dem med en tabloid kant. 

Ugebrevet A4 skaber ny viden med et dagligt 

nålestik inden for områderne arbejdsmarked, 

politik og velfærd. Det sker med egne 

undersøgelser og analyser, der gør A4 til det 

førende medie på sit felt.  

Fællesnævneren er original, undersøgende og 

uafhængig journalistik på nettet. Vi garanterer, at 

du bliver udfordret fra dag ét og får dyb indsigt i 

samfundsdebattens vigtigste emner. 

Du vil hurtigt deltage i redaktionens arbejde på linje med de 

færdiguddannede journalister. Du vil blive mødt med stor 

tillid fra kolleger og chefer og har mulighed for at arbejde 

med egne ideer.                         (Artikler fra praktikanter) 
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Vi regner ikke med, at du kan arbejdsmarkedshåndbogen uden ad. Til gengæld forventer vi, at du 

har et stort engagement og en lyst til at finde den gode historie om alt fra stress, strejker og 

sexchikane til finanslov, fupfirmaer og fremtidens velfærd. 

Du får tiden til at grave de bedste historier frem og eksperimentere med nye digitale fortælleformer. 

Du vil lære klassiske graveredskaber som aktindsigt, at skabe overblik i kompliceret materiale, lave 

konfronterende interviews, gribende portrætter og knivskarpe nyheder. Samtidig kan du få stort 

kørekort til datajournalistik og avancerede researchmetoder samt mulighed for at arbejde med 

visualiseringer og interaktive grafikker. 

Derudover kommer du også til at mærke pulsen 

på en nyhedsdesk, hvor du får overblik over 

nyhedsbilledet, rykker på dagens historier og er 

med til at skrue dagens bedste avis sammen.  

Vi bor på Islands Brygge, hvor vi både kan 

tilbyde byens bedste frokost, den bedste udsigt 

over Københavns Havn samt en tur i Havnebadet 

med kollegerne om sommeren. 

Her er vi også meget tæt på Christiansborg, hvor 

vi har eget kontor, som du også får mulighed for 

at arbejde fra. Det giver dig en unik chance for at 

komme helt tæt på det politiske maskinrum. Men 

vi rejser også gerne ud i landet efter den gode 

reportage eller interview. 

Du får daglig coaching og løbende 

vejledningsmøder, omkring 20 gode kolleger og 

en ambitiøs arbejdsplads, hvor ingen bliver glemt 

i et hjørne. Samtidig får du mulighed for at 

deltage i arrangementer hos Praktikantalliancen, 

der blandt andet arrangerer en årlig studietur til 

Bruxelles. 

Lyder det spændende? Så besøg os på 

messen i Odense og/eller på Islands Brygge. 

Kontakt nyhedsredaktør Lise Bondesen 

(31326353) eller praktikantvejleder Christian 

Steffens Nielsen (23615607). 

Medieselskabet Avisen.dk ApS driver Avisen.dk og Ugebrevet A4.  

Bag selskabet står A-pressen og internetvirksomheden Freeway.  


