
Vil du skrive visionær og 
fremadskuende journalistik?
Verdens Bedste Nyheder søger en skarp og nysgerrig praktikant i 
6 eller 12 måneder, der vil være med til at lave journalistik på en ny måde. 
Hvis du interesserer dig for journalistik, der peger fremad i stedet for at svælge i 
problemer, og hvis du hellere vil forklare og perspektivere end at jage den næste 
gule breaking-bjælke, så er det dig, vi har brug for.

Hos Verdens Bedste Nyheder kommer du til at arbejde intensivt med konstruktiv journalistik. 
Vi har fokus på nogle af verdens største udfordringer, men i stedet for at løbe efter konflikt og 
sensation, vil vi vise, hvordan de bliver løst.

Du kommer til at skrive om mange forskellige ting, for vi dækker hele verdens udvikling. 
Hvis du drømmer om at skrive fede historier om klimakampen og grøn omstilling, eller om 
fremskridt for de marginaliserede, om samfund, ligestilling, global udvikling og 
udviklingssamarbejde, sundhed, teknologi, infrastruktur eller miljø og natur, så har vi 
kanalerne til at få dine artikler langt ud. Gennem vores samarbejder med en række danske 
dagblade kommer vores historier hver uge ud til knap en million læsere. 

Som journalist kan man altid finde problemer i verden. Men hvis du også vil være med til at 
finde løsningerne, skal du søge praktik hos os.

Praktik på Verdens Bedste Nyheder

Hos os får du ord under neglene fra starten, og du kommer til at udvikle dig meget som 
journalist. Vi bruger mange kræfter på feedback og læring, og så, hvilket er endnu vigtigere, 
bliver praktikanten en del af redaktionen på lige fod med de andre journalister. Det betyder, 
at vi lytter til dine forslag, og at dine artikelideer bliver til virkelighed. 
Du får ikke praktikantopgaver - men journalistopgaver. 



Vi søger dig, der:

• vil lære at skrive konstruktiv journalistik, der viser fremskridt og løsninger på 
verdens problemer.
• vægter væsentlighed, perspektiv og nysgerrighed over sensation og konflikt.
• er topmotiveret for at fortælle historier, som inspirerer og motiverer til handling. 
• brænder for bæredygtighed, global udvikling, menneskerettigheder eller grøn omstilling.

Hvem er vi?

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der skriver om bæredygtig udvikling i både 
Danmark og resten af verden. Vi holder til i nogle af Grundtvigs gamle lokaler et stenkast fra 
Københavns Rådhus.

Har du spørgsmål? 

Læs mere om at være praktikant på Verdens Bedste Nyheder på vores hjemmeside. 
Og tøv ikke med at kontakte praktikantvejleder og journalist Anders Seneca Bang på 
60542581 og asb@worldsbestnews.org. 
Du kan også kontakte vores nuværende praktikant Isabella Canto Nielsen på 
60204205 og icn@worldsbestnews.org.

https://verdensbedstenyheder.dk/praktik/

