
Er du også vild med politik? 
Hvis du er vild med politik og vildere med journalistik, så skal du i praktik på Altinget. Vi søger to praktikanter til
Borgen og muligvis Bruxelles i 12 eller 18 måneder. 

Du interesserer dig for samfundet og synes, ligesom os, at politik er fantastisk. Du er skarp og vel- skrivende, og 
allervigtigst: du er ambitiøs med dit journalistiske håndværk. 

Hvis du vil knokle, kæmpe, lære og le sammen med os, så tilbyder vi til gengæld en fantastisk praktikplads, hvor 
du får: 

• mulighed for at lave masser af kritisk, uafhængig journalistik, som gør en forskel

• en solid uddannelse i de klassiske journalistiske genrer i et mediehus i kraftig fremgang 

• indgående kendskab til det politiske system i Danmark og EU

• masser af feedback og daglig sparring

• gode, dygtige og søde kollegaer 

Du vil både få mulighed for at skrive korte, hurtige nyheder og længere dybdegående artikler, samt portrætter, 
interview og baggrundsartikler og ind i mellem features til vores trykte magasin. Der er mulighed for at arbejde 
på vores redaktion på Christiansborg og – hvis det passer – vores redaktion i Bruxelles. 

Du kommer til at skrive til forskellige målgrupper. Vi har både vores forside, som når bredt ud i befolkningen, og 
vores 22 forskellige nyhedsbreve, der går i dybden med forskellige politikområder – blandt andet miljø, EU og 
uddannelse. Som noget nyt begyndte vi i efteråret også at udgive vores politiske magasin på print hver måned. 

Desuden laver vi podcast, nye videoformater og nye måder at bruge sociale medier på. Det vil være en stor 
fordel, hvis du har mod på og talent for at kaste dig ud i den slags opgaver også. 

Altinget er en politisk uafhængig, prisvindende netavis i markant fremgang både økonomisk og i læsertal. Vi 
laver seriøs, kritisk og perspektivrig journalistik, som gør en forskel for samfundets be- slutningstagere. 
Redaktionen består af 30 journalister og tre praktikanter - du bliver en vigtig brik. 

Vi holder åbent hus fredag d. 13. april 2018 kl. 10, hvorefter vi afholder samtaler. Det sker på Ny Kongensgade 
10 i København K. 

Desuden er du altid velkommen til at tage kontakt til os for at høre nærmere om livet som praktikant på Altinget. 

Kontakt os: 
Praktikantvejleder Tyson Lyall: 26 33 27 82 eller tyson@altinget.dk 
Praktikant Christina Houlind: 30 73 77 73 eller houlind@altinget.dk 
Praktikant Daniel Bue Lauritzen: 42 72 79 50 eller daniel@altinget.dk 
Praktikant Kristoffer Kvalvik: 30 73 77 78 eller kvalvik@altinget.dk 

Din ansøgning: 
Skriv en kort ansøgning (med evt. referencer og eksempler på din journalistik) til os via: 

http://apps.dmjx.dk/praktik/praktikmatch.nsf/ 
--- 
"Det fedeste ved at være i praktik på Altinget er, at alt handler om politik. Her lærer man at forstå og dække den politiske beslutningsproces 
fra ide til lov. Samtidig er der som praktikant mulighed for at afprøve alt lige fra den skarpe nyhed til den detaljerede baggrund og de 
levende portrætter - og så kan man få et godt politisk kildenetværk.” 

Amalie Bjerre Christensen, tidligere praktikant 


