
                       ScandAsia Publishing Co., Ltd.
211 Soi Prasert-Manukitch 29 (Maiyalap)

Prasert-Manukitch  Road
 Bangkok 10230, Thailand 
  Tel: + (66) 2943-7166 ..8 

Fax: + (66) 2943-7169
gregers@scandmedia.com

24 Oktober 2016 

Journalistpraktikant i Bangkok
Scand-Media Corporation Limited og datterselskabet ScandAsia Publishing Limited søger 1 journalistpraktikant  til
hovedredaktionen Bangkok 
 
Praktikperiodens længde: 
6  måneder. Start 1 Februar 2017

Jobbeskrivelse
Praktikanten indgår i teamet af 3 journalister og 3 annoncesaelgere samt 3 administrative medarbejder paa 
hovedredaktionen i Bangkok for magasinet ScandAsia or newssitet www.scandasia.com  .

Opgaven er at producere en levende daglig nyhedsdaekning af begivenheder med relevans for danskere, 
svenskere, normaend og finner der sker i Kina og Sydoestasien – eller i Norden med betydning for de fastboende 
nordiske udlaendinge i Asien.

Der bliver også rig mulighed for at producere portrætter og andre større produktioner. Gerne video indslag og 
anden multimedie produktion, hvis evner og interesse er for det.

Din produktion vil blive offentliggjort foerst paa www.scandasia.com. Siden vaelges de vigtigste historier ud 
og snittes til for indpasning i det trykte magasin, hvoraf der findes to fysiske udgaver of to rene e-magasiner.  

Hvis du kan finde medier i Norden, der vil aftage artikler eller indslag fra dig, stoetter vi dig fuldt ud med den 
tid og/eller de udgifter der maaette vaere forbundet med at producere dette stof. 

Den daglige arbejdsdag starter mellem kl. 8.30 og 9.00 alt efter om du først skal varme op over en ostemad 
og en kop kaffe eller går direkte til arbejdet. 

Vi er i alt et par og tyve medarbejdere. De fleste af dem producerer forskelligt grafisk arbejde for firmaer og 
organisationer i Bangkok eller loeser kommunikationsopgaver. 

Særlige krav til praktikanten:
Du skal kunne skrive et ret godt engelsk. Men vores læsere er generelt ganske overbærende og om nødvendigt 
korrekturlæser vi gerne. Artikler til magasiner checkes selvsagt både sprogligt og indholdsmæssigt før de slipper 
igennem til det tryk.

Praktiske oplysninger:
Billetten from og tilbage bliver betalt af Scand-Media. Derudover skal du regne med at leve af SU under opholdet. 
Vi har en bolig til 7.500 baht som du overtager efter din forgaenger. Øvrige leveomkostninger som mad, el, vand, 
tøjvask, transport kan holdes på lokalt niveau for 2500 kr om måneden. 

Ansøgning:
Du behøver ikke skrive en særlig kreativ ansøgning. Forklar istedet lige ud af posen, hvorfor du mener, du er den rette
til jobbet og hvad du omvendt forventer, at opholdet skal give dig. Vi følger reglerne for hvornår vi må skype med 
ansøgerne.

Ansøgningen skal skrives til ScandMedia’s indehaver, journalist Gregers Møller som arbejder tæt sammen med
praktikvejleder Pia Færing - pf@dmjx.dk – vedrørende udvælgelse.

Med venlig hilsen
Gregers


