
JYLLANDS-POSTEN SØGER FIRE NYE PRAKTIKANTER 

Vil du være Danmarks 
       dygtigste nyhedsjournalist? 
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Så grib chancen nu. Vi søger �re talentfulde 
praktikanter til vores nye hovedsæde på havnen 
i Aarhus og vores redaktion på Rådhuspladsen 
i København.

Her står et hold af Danmarks dygtigste og 
mest dedikerede journalister og redaktører klar til 
at give dig dit livs bedste læretid.

Som praktikant på Jyllands-Posten får du 
mulighed for at udvikle dig i et kreativt og 
inspirerende redaktionelt miljø, hvor en konstruk-
tiv kritisk og uhildet journalistik er fundamentet 
for alt, hvad vi gør.

Vi har store ambitioner på fagets såvel som 
dine vegne. Vi hylder talent, gåpåmod og 
engagement og kan tilbyde suveræne rammer 
for at udvikle dig til en dygtig journalist med 
masser af udfordringer og frihed under ansvar.

Du får tilmed en personlig mentor – en 
uddannet kollega – tilknyttet under hele praktik-
forløbet, der sikrer dig feedback og faglig sparring 
i hverdagen.

Du kommer til at arbejde med alle journalis-
tiske genrer på tværs af platforme, ikke mindst 
den digitale; lige fra lynhurtig digital nyhedsjour-
nalistik til større interviews og dybdegående 
baggrundsartikler. 

Praktikken på Jyllands-Posten er opdelt i to 
moduler på hver seks måneder, hvor du vil 
indtræde på to forskellige redaktioner. Vi har 
praktikanter på følgende redaktioner i Aarhus og 
København:

INDLAND • CHRISTIANSBORG • FINANS • 
JP AARHUS • SPORT • KULTUR • UDLAND

Hvis du vil vide mere om praktikken og høre 
vores praktikanter fortælle om den, kan du 
besøge os på jyllands-posten.org/ eller følge os 
på facebook.com/jppraktik. Du kan også 
kontakte praktikansvarlig Morten Bundgaard på 
telefon 25 36 71 99.

Åbent hus: Jyllands-Posten holder åbent hus 
i vores nye hus på havnen i Aarhus 
mandag d. 26. oktober kl. 10. 

Deltagelse kræver tilmelding. Angiv også 
ved tilmelding, hvorvidt du ønsker en individuel 
samtale på dagen med en af avisens praktikant-
vejledere eller en redaktionel chef. Vi anbefaler 
varmt, at du udnytter denne mulighed. Samtalen 
foregår i direkte forlængelse af åbent hus-
arrangementet. 

OBS: Har du ikke mulighed for at deltage i 
åbent hus-arrangementet, kan du sende en 
forespørgsel om en samtale via Teams på et 
alternativt tidspunkt. Kontakt i givet fald 
Lone Jürgensen via e-mail. 

Tilmelding skal ske senest den 23. oktober 
kl. 14 til Lone Jürgensen per mail
lone.Jurgensen@jp.dk. Vedhæft gerne et 
link til din hjemmeside.

OBS: Som følge af corona kan vi være nødsaget 
til at gennemføre åbent hus-arrangementet som 
et videomøde. I så fald får alle tilmeldte nærmere 
besked herom.    

Du bedes medbringe billedlegitimation 
til arrangementet.

»På Jyllands-Posten gør vi 
ikke kun en dyd ud at bedrive 
kritisk og uhildet, landsdæk-
kende journalistik. Vi ønsker 
også at være Danmarks 
bedste journalistiske arbejds-
plads – ikke mindst for vores 
praktikanter, og her er vores 
nye mediehus på havnen i 
Aarhus bare en fantastisk 
ramme om den ambition.«

Jacob Nybroe, 
ansvarshavende chefredaktør
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