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Journalistpraktikant i Singapore
ScandAsia  Publishing  Limited  og  Media  Track  søger  1  journalistpraktikant  eller  1  kommunikationspraktikant  til
udstationering i Singapore. 
 
Praktikperiodens længde: 
6  måneder. Start 1 Februar 2016

Jobbeskrivelse
Jobbet er en stilling med to jobbeskrivelser. Den første del af dagen arbejde du som medieanalytiker i firmaet Media 
Track i Singapore, der producerer skraededersyede medieovervågninger til firmaets danske kunder. Fra 14-tiden 
skifter du og bliver Singapore korrespondent for ScandAsia websitet og magasinet.

Media Track har en bred kundepalette, som blandt andet består af danske ministerier, regioner, kommuner, 
interesseorganisationer og større danske virksomheder.

Du laerer at analysere artikler, og sortere relevante nyheder fra ikke relevante nyheder, og videretænke 
mulige konsekvenser for den pågældende kunde. Vores opgave er at udvælge de relevante nyheder, som skal være 
dagsordensættende for presseafdelingerne. Med andre ord skal vi klæde toplederne/ ministrene/ formændene m.m. 
på til at møde pressen dag for dag. Vi arbejder i teams og med stramme deadlines. Derfor er der heller ingen dage 
som er ens!

Udover relevanssortering, arbejder vi også med kodning af relevante artikler: Er artiklen positiv, negativ eller 
neutral for kunden? Hvilken kategori hører den relevante artikel under - er det en debat? Handler artiklen om 
arbejdsmarkedspolitik eller handler den mere om arbejdsmiljø? Derudover laver vi tekstarbejde; Vi skriver resumér af 
artikler, radio og TV indslag.

Praktikanten vil blive en fast del af et team, med mulighed for at prøve kræfter på det andet team i løbet af 
praktikperioden. Vi leverer overvågninger alle ugens dage, og arbejdstiden er fra kl 8 - ca. kl 13 SG tid, når Danmark 
er på sommertid. Arbejdsdagen bliver rykket en time frem, når Danmark er på vintertid. Man kommer til at få 5 vagter i
ugen, som inkluderer weekendarbejde - alle analytiker arbejder maks to weekender på en måned.

ScandAsia jobbet er traditionel lokal journalistik – blot på den anden side af jorden. Du skal kunne ringe lokale 
ambassadører og erhvervsfolk op, tale med mødre og foreningsledere – alt sammen med fokus på at dække alt det 
væsentligste de fire nordiske lande og deres mange landsmænd i Singapore er beskæftiget med. 

Du skal også være servicepersonen, der opdaterer ScandAsia's aktivitets kalender hvor alle lokale 
arrangementer skal kunne findes, samt dækker saa mange af disse events som muligt. I det omfang der er tid til det, 
haaber vi praktikanten vil bidrage med portrætter og features til ScandAsia magasinet.

Praktiske oplysninger:
Billetten from og tilbage bliver betalt af Scand-Media. Media Track giver et tilskud til din bolig som goer det muligt for 
dig at leve af SU under opholdet. En snak med den nuvarende parktikant vil være en god ide.

Særlige krav til praktikanten:
For såvidt angår dit ScandAsia job skal du kunne skrive et ret godt engelsk. Men vores læsere er generelt ganske 
overbærende og desuden gennemgår vi dine artikler sprogligt såvel som indholdsmæssigt specielt før de slipper 
igennem til det trykte medie.

Ansøgning:
Du behøver ikke skrive en særlig kreativ ansøgning. Forklar istedet lige ud af posen, hvorfor du mener, du er den rette
til jobbet. 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 Møller


