
Fagmediet Økologisk Nu (www.økonu.dk) er et medie, der udgives af Økologisk Landsforening. Vi udkommer både på nettet 
samt i den trykte avis Økologisk Landbrug og dækker hele den økologiske branche; lige fra landmænd, til virksomheder, pro-
fessionelle køkkener og forbrugere. Vi beskæftiger os med både det landbrugsfaglige, forskningen, det politiske og afsætnings-
mæssige aspekt i økologien og går tæt på såvel udfordringer som løsninger. Vi ønsker en praktikant, der har mod på at bidrage 
til dækningen af et område i rivende udvikling, i en tid hvor den grønne omstilling får mere og mere fokus.

OM DIG
• Du interesserer dig for økologi og bæredygtighed og har kendskab til at skrive journalistisk, grammatisk korrekt og interviewe 

kilder.
• Da redaktionen hører under kommunikationsafdelingen, skal du også gerne kunne byde ind med journalistiske idéer, der kan 

understøtte foreningens mærkesager og kampagner.
• Du har kendskab til versionering, så det indhold, du laver, fungerer på forskellige platforme.

VI TILBYDER
• Mulighed for at udfolde og udvikle dig på flere platforme: Du kan skrive både korte og lange artikler til nettet og avisen, kom-

me på reportager og messer, bidrage med SoMe-indhold samt lave video og podcasts.
• Sparring med kolleger, der har en journalistisk uddannelse.
• Mulighed for at udvikle en faglig specialviden om den økologiske sektor.
• Et dagligt indblik i foreningens kommunikationsarbejde og mulighed for at bidrage til det.

Praktikperioden i 2021 begynder primo august (fleksibel) og fire måneder frem. Den er fuld tid (fleksibel), ulønnet, men vi giver 
frokost og stiller arbejdsudstyr til rådighed. Din arbejdsplads er Agro Food Park i Skejby.

Send en ansøgning til hhk@okologi.dk og vedhæft CV samt eventuelle anbefalinger. Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte webredaktør Henrik Hindby Koszyczarek på 2491 5439 eller førnævnte mail-adresse eller kommunikationschef Line 
Hedeboe på 20 72 23 66 eller lhe@okologi.dk

VI SØGER EN PRAKTIKANT 
MED JOURNALISTISK TÆKKE
Interesserer du dig for økologi og bæredygtighed? Har du lysten til at dække udviklingen af det 
økologiske landbrug midt i samfundets grønne omstilling og har du tække for at skrive journalistisk? 
Så er du måske den praktikant, vi søger.


