JOURNALISTPRAKTIKANT I SCLEROSEFORENINGEN

NYE FORMATER, FEDE
OPGAVER OG FEEDBACK
Brænder du for at fortælle historier, der gør en forskel for mennesker ramt af alvorlig sygdom? Og
vil du gerne have mulighed for at lege med forskellige formater som video, podcast, webartikler,
magasinjournalistik, kommunikationskampagner, events og sociale medier?
Scleroseforeningen, siger du?
Ja! Og hvis du tænker kedelig patientforening, må du tænke om igen. I Scleroseforeningen laver vi nemlig alt fra
livsstilsindhold og forskningsformidling til magasinfeatures om de helt store spørgsmål i livet. Du kommer

ind i på et tidspunkt, hvor vi er i fuld sving med at tænke kreativt. Magasiner og website skal have et visuelt og
journalistisk løft – og vi skal udvikle et helt nyt podcastunivers. Og meget, meget mere. Den udvikling kan du
selvfølgelig blive en del af.
Hvad lærer jeg hos jer?
Du vil prøve kræfter med web, sociale medier, nyhedsbreve og magasinjournalistik – og ikke mindst video og

lyd. I slutningen af din praktiktid vil du mestre alle genrer – fra den skarpe nyhed om den nyeste forskning til det
dybdegående portræt. Vi kæmper også dagligt for at komme på den politiske dagsorden, så hvis du vil snuse

til den del, er der rig mulighed for det. Vi er i det hele taget meget åbne for, at du selv kan være med til at forme
din praktiktid ud fra det, du brænder mest for – samtidig med at du kan være sikker på at få al den sparring og
feedback, du har brug for.
Hvem ville jeg arbejde sammen med?
Scleroseforeningen er Danmarks 3. mest kendte patientforening med 55.000 medlemmer og faste bidragydere,
flere end 60.000 følgere på sociale medier og 100 fantastiske medarbejdere. Her møder du alt fra forskere,

psykologer og socialrådgivere til redaktører, journalister, kommunikationsstrateger og eventskabere. Formålet

med vores arbejde er at skabe de bedste vilkår for de mennesker, der lever med sclerose i Danmark – for det antal er
fordoblet de seneste 20 år. Vi taler derfor til alle i spændet mellem de nydiagnosticerede, oftest kvinder i alderen

20-40 år, som ikke mærker meget til sygdommen, men har mange tanker om den. Men også til dem, der har levet
med sclerose i mange år, som har andre udfordringer.

Som journalistpraktikant i Scleroseforeningen får du:
•

Plads til at eksperimentere med journalistik og kommunikation.
Har du en god idé, får du lov til at føre den ud i livet!

•

Lov til at sætte dit eget præg på, hvilke formater og platforme, du vil
arbejde med.

•

Erfaring med kommunikations-, event- og pressearbejde, hvis du har
lyst til at prøve det af.

•

En fagligt ambitiøs, men også grinende, uhøjtidelig og hyggelig
redaktion, der diskuterer journalistik og indhold fra morgen til aften
– og som holder øje med alt det aktuelle inden for livsstil og forskning
af sclerose.

•

Mulighed for en udlandsrejse med Praktikantalliancen.

•

Fede læringsdage om alt fra Cavlingprojekter til prisvindende
portrætjournalistik.

Vil du vide mere, eller har du lyst til at besøge os?
Ring til vores indholdsredaktør Isabella Hundt Røhmann på tlf. 60 21 38
41 eller vores tidligere journalistpraktikant (nu studentermedarbejder)
Matilde på tlf. 6160 9263
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