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Kan du skrive panderynker og smilehuller frem hos dine læsere, uanset om det er døgnets vigtigste nyhed eller årets 

store fortælling, du arbejder med? Så passer du perfekt til Politiken. 

 

Politiken har det største format og det højeste antal betalende læsere blandt danske dagblade. Politiken er avisen, der går 

i dybden med alt fra det kommende folketingsvalg til fortællinger om voldtægter på Roskilde Festival. Du får mulighed 

for at blive testet, trænet og læst i alle journalistikkens genrer og stofområder.  

 

Avisen har rundet 134 år og har haft legender som Georg Brandes og Henrik Cavling i sit blækhus. Politiken er et brand 

i dansk journalistik, politik og kulturliv, som vi konstant finpudser og udvikler digitalt og på print. 

 

I Politiken.dk's digitale fortællinger og i weekendsektionerne K og PS søsætter vi vores vildeste, mest dybdeborende og 

fascinerende journalistik, som forener tekst, foto, grafik og layout i absolut topklasse. Har du evnerne, kan det blive 

dine historier, som møder læserne her. 

 

Vælg mellem et væld af redaktioner 
 
På Politiken får du intens træning i at skrive nyheder, men også lejlighed til at lave store fortællinger og undersøgende 

journalistik. Derudover får du stor indflydelse på at vælge de redaktioner, som du drømmer om. Vi har en række vidt 

forskellige redaktioner, du kan ønske som led i din praktik. Du er på hver redaktion i enten tre eller seks måneder, så der 

er god mulighed for at få afprøvet alle sider af journalistikken. På hver fagredaktion kommer du til at skrive til både net 

og print. 

 

På nettet, Indland, Udland, Økonomi, Sport og Christiansborg kan du nyheds- og nærdække alt fra regeringskriser til 

Brexit-forhandlinger, madvaner, byernes vokseværk, dopingskandaler og Donald Trump. 

 



Du kan teste tidens tendenser på Forbrugerredaktionen, og du kan portrættere, afdække og featurefortælle om film, 

musik, kunst og natteliv som en del af Kultur og Ibyen, der dagligt og i ugentlige tillæg leverer Danmarks største 

kulturdækning. Og du kan stille de rigtige og skarpe spørgsmål til tidens varmeste meningsdannere på vores 

debatredaktion. 

 

Indgå på linje med de uddannede journalister 
 
Fælles for alle redaktioner er, at Politikens journalistik skal være kritisk, saglig, korrekt og fair, uanset om det drejer sig 

om livedækning af døgnets store begivenheder eller en feature om tidens vigtigste kulturtendenser. Selv om det ofte går 

stærkt, kommer dine artiklers lødighed ikke til at tabe pusten på Politiken. Vi publicerer ikke, før vi er sikre på 

substansen. 

 

Nyheder er vigtige, men vi søger ikke kun tempospecialister. Politiken er også stedet for de skæve, gribende og 

eksperimenterende fortællinger, hvor sproget får lov at lege sig langt væk fra vanlige nyhedstrekanter og 

berettermodeller. 

 

Vi forventer, at du er dedikeret, ambitiøs og ydmyg. Til gengæld vil du blive mødt med stor tillid fra kolleger og chefer, 

og du vil komme til at indgå i redaktionerne på linje med de færdiguddannede journalister. Du vil hele tiden blive 

udfordret og prøve nye sider af dig selv. Vi insisterer på, at praktikanter kommer ud på reportage – også når den rigtige 

reportage ligger uden for landets grænser.  

 

Det skal være sjovt at gå på arbejde 
 
Du kommer til at indgå i en fast ordning for efterkritik under hele forløbet, hvor en uddannet journalist giver feedback 

på dine artikler og følger din faglige udvikling. Du får i samarbejde med skiftende redaktionschefer også lagt en 

uddannelsesplan, der vil følge dig gennem hele praktiktiden, så vi sikrer, at du når dine og avisens uddannelsesmål. Og 

inden praktikkens afslutning bliver du tilknyttet en mentor, der kan ruste dig til dit videre karriereforløb. 

 

Husets praktikanter mødes ugentligt til morgenmad, og hvert år er der mulighed for at tage på en selvarrangeret 

studietur. I år går turen til Istanbul. Til næste år kan du være med til at bestemme destinationen.  

 

På Politiken er du aldrig overladt til dig selv. Du bliver tilknyttet en af avisens praktikantvejledere, der løbende følger 

med i, hvordan du trives. Det skal være sjovt at gå på arbejde, og du kan se frem til et unikt fællesskab med Politikens 

20 praktikanter. 

 

Mød os og få mere at vide 
 
Tilmeld dig vores Facebookgruppe. På Facebookgruppen ’Bliv praktikant på Politiken’ kan du også få svar på de 

vigtigste spørgsmål om, hvordan det er at være journalistpraktikant på Politiken. 

 

Mød os på praktikmessen. Vi er talstærkt til stede på praktikmessen 25. oktober, hvor vi svarer på både små og store 

spørgsmål. Vi glæder os til at møde dig. 

 

Kom til åbent hus og forsamtaler. Vi holder åbent hus og forsamtaler mandag 29. oktober fra kl. 9.00 til 13.00. 

Tilmeld dig vores Facebook-begivenhed 'Åbent Hus på Politiken'. Det er vigtigt, at alle er der fra start og kommer til 

tiden. 

 

Din ansøgning til Politiken 
Når du søger Politiken, må ansøgningen ikke fylde mere end én side plus cv. Ansøgningen skal indeholde et afsnit om, 

hvorfor du lige præcis vil på Politiken. Vedlæg gerne eksempler på artikler og gerne nogle, som du har lavet helt selv. 

 

Ansøgningen stiles til: 

Chefredaktionen Dagbladet Politiken Rådhuspladsen 37, 1785 København V 

Ansættelser foregår på Store Match Dag 7. november 2018. 

 

Har du spørgsmål? Så ring til vores praktikantvejledere, Per Thiemann (21797109), Birgitte Kjær (tlf. 61668016) 

og Niels Holst (tlf. 21265925). 


