»Til daglig er vi
omgivet af de
bedste og mest
skarpe journalister, som kan
deres kram. Og
det er dem, vi får
lov at lære af.«
Cæcilie Møldrup Sørensen ,
journalistpraktikant – der her er på
reportageopgave
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OTTE PRAKTIKANTER
TIL JYLLANDS-POSTEN
Har du 12 eller 18 måneder?
Så står Danmarks dygtigste
nyhedsjægere klar til at give
dig dit livs bedste læretid.
Som praktikant på Jyllands-Posten får
du ansvar og frihed til at blive en
dygtig journalist. Vi giver dig masser af
udfordringer og en personlig mentor, der
sikrer dig den størst mulige opbakning i
hverdagen.
Du udvikler dit talent inden for alle
afkroge af verdens bedste fag. Fra
hurtige artikler og Breaking News til
gennemarbejdede graveprojekter og dine
egne artikelserier. Og du sætter din byline
på alle Jyllands-Postens platforme.
Praktikken på Jyllands-Posten er
opdelt i moduler på seks måneder –
ved 12 måneders praktik kommer du altså
på to forskellige redaktioner og ved 18
måneder på tre.

På hver redaktion har du din egen
mentor – en uddannet kollega, som
sammen med avisens praktikantvejledere
og chefer giver dig faglig og personlig
sparring gennem uddannelsen.
Her har vi praktikanter. De fleste
redaktioner findes både i Aarhus og
København:
Indland • jyllands-posten.dk
Christiansborg • JP Aarhus
Finans • Kultur • Sport
Hvis du vil vide mere om praktikken
og høre vores praktikanter fortælle,
så besøg os på jyllands-posten.org/
eller følg os på facebook.com/jppraktik
Åbent Hus: Jyllands-Posten holder Åbent
Hus tirsdag d. 10. april kl. 10 JP/Politikens
Hus, Rådhuspladsen 37, København V –
henvendelse FORHALLEN og torsdag d. 12.
april kl. 10 Jyllands-Posten, Grøndalsvej 3,
8260 Viby – henvendelse PORTVAGTEN.
På grund af husets sikkerhedsregler bedes
du medbringe billedlegitimation.

Book en individuel samtale: I forbindelse med Åbent Hus har du mulighed for at få
en individuel, uddybende samtale med en af
avisens praktikantvejledere og/eller en af de
redaktionelle chefer, der er med til at ansætte
praktikanter. Hvis du har planer om at søge i
praktik på Jyllands-Posten, vil vi varmt
anbefale, at du udnytter denne mulighed.
Du kan booke en samtale hos
Lone Jürgensen på 8738 3108 eller
lone.jurgensen@jp.dk – giv os gerne et
link til din hjemmeside, når du booker.
Samtalerne foregår umiddelbart efter
Åbent Hus-arrangementet.

»Jyllands-Posten
er uden tvivl et
fantastisk sted at blive
dygtig. Journalisterne er
knivskarpe og frygtindgydende erfarne, og de vil
gerne lære fra sig«
Christian Klein,
journalistpraktikant
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