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D IT PR A K T IK FO R LØ B
Du får masser af skrivetid. Hver
eneste dag skal du producere
nyheder til onlineportalerne,
og hver eneste måned skal
du skrive artikler til branche

BRÆNDER DU
FOR SKRIFTLIG
KOMMUNIKATION?

bladene, der kræver research
og interviews.
Din mening vil blive hørt. Vi
lever af gode ideer, så hvis du
har kreative forslag til gode
historier eller nye måder at
anskue vores produkter på, 
så lytter vi til dig.
Du kommer til at arbejde med
hurtige deadlines på små korte
nyheder, men også med den
mere langstrakte produktion
af trykte brancheblade og
tidsskrifter.

V I S ØG ER TO A MBITIØSE
PR AKTIK ANTER

HV EM ER DU ?
Du er ved at tage en videregående

Er du skarp med en pen, har du stor

uddannelse inden for kommunikation,

interesse for medier, og kunne du

journalistik, formidling, medier eller

tænke dig at skrive om livsstil, mode,

lignende og skal i praktik i 5-6 måneder.

design, interiør og trends i både onlineartikler og trykte brancheblade?
Som praktikant på redaktionen hos
pej gruppen får du mulighed for at

Du er struktureret, ambitiøs, arbejder

Du får betalt Ungdomskort til tog
og bus, ligesom vi også sørger
for morgenmad og frokost. Du
får også mulighed for hjemme
arbejdsdage, og generelt er vi
fleksible i forhold til at tilpasse
praktikopholdet til de enkelte
studieretninger.

selvstændigt, tager initiativ og formår
at overholde deadlines.

arbejde med B2B-kommunikation

Du er en teamplayer, som vægter det

ved at grave dig ned i research, lave

sociale og et godt sammenhold højt.

SE ME R E PÅ N Æ ST E S IDE

portrætter og skrive artikler om
emner, der vedrører mode-, design-,
interiør- og livsstilsbranchen.

SE ME R E PÅ PE JGR UPPE N . COM /PR A K T IK

PÅ REDAKTIONEN H AR V I TO P R AKT I KP L ADSER:
BR ANCHEBL ADET T Ø J – FAS HI O N &
BUSINESS TRENDS

B R AN C HEB L ADET 36 5DES I GN /
T I DS S KRI F T ET T I D & T EN DE N SE R

Som praktikant på branchebladet TØJ

Som praktikant på branchebladet

- Fashion & Business Trends bliver du

365DESIGN bliver du ansvarlig for tre ugent-

ansvarlig for den daglige nyhedsmail til pro-

lige nyhedsmails til professionelle aktører

fessionelle aktører i modebranchen, hvortil

i design- og interiørbranchen, hvortil du

du skal udarbejde brancherelevante artikler

skal udarbejde brancherelevante artikler

og interessante portrætter af aktører i

og interessante portrætter af aktører i

branchen. Du kommer også til at deltage

branchen. Du kommer også til at deltage på

på redaktionsmøder for de fire årlige trykte

redaktionsmøder for de fire årlige trykte ud-

udgivelser af branchebladet TØJ - Fashion

givelser af branchebladet 365DESIGN. Her

& Business Trends. Her kommer du til at

kommer du til at bidrage med planlægning

bidrage med planlægning af indhold til de

af indhold til de kommende udgaver, hvor du

kommende udgaver, hvor du skal researche

skal researche historier, interviewe kilder,

historier, interviewe kilder, skrive artikler og

skrive artikler og læse korrektur før tryk.

læse korrektur før tryk.

Derudover får du ansvaret for den ugentlige
nyhedsmail til abonnenter på tidsskriftet
TID & tendenser, som pej gruppen udgiver
fire gange årligt.
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”278. Det er præcis så mange artikler, jeg har udarbejdet i mit seks måneders praktikforløb
hos pej gruppen. En tid, hvor jeg oplevede, at det var vigtigt og værdsat at arbejde hurtigt,
effektivt og til tiden.
Med mig hjem tager jeg blandt andet mange bekendtskaber til en masse relevante
branchefolk i designbranchen, en grundig indføring i branchen, en evne til at kunne
levere veludført materiale til tiden, en erhvervserfaring, der har givet mig mere
ballast og nogle gode venskaber.”
Mette Møller Hansen / Kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

SE ME R E PÅ N Æ ST E S IDE

”Jeg har under mit praktikforløb opsnappet værdifulde kvalifikationer inden for det
redaktionelle felt – her er det værd at nævne, at fingrene ikke har hvilet på tastaturet
særlig længe ad gangen. ’Tempo is key’, uden at gå kompromis med den saglighed og
professionalisme, som redaktionen har i sin nyhedsformidling.
Med dét sagt, har det også været en sand fornøjelse at være en del af arbejdsmiljøet
hos pej gruppen. Det er ikke alle arbejdspladser, der er gearet til praktikanter, men
pej gruppen stabler en fantastisk læringsplatform på benene, og det halve år hos pej
gruppen har virkelig sat spor i min faglige dna.”
Frigg Falk Sabroe / cand.ling.merc i virksomhedskommunikation, Aarhus Universitet

PEJ GRUPPEN
SCANDINAVIAN
TREND INSTITUTE

HVEM ER V I ?
pej gruppen er et trendbureau, som formidler
viden om tidsånd, trends og forbrug til professionelle aktører i livsstilsbrancherne. Vores
kontor er beliggende i skønne omgivelser tæt
ved Herning. Der er mulighed for at komme
frem og tilbage med offentlig transport, hvis
du ikke er bosiddende i Herning og omegn.
Send ansøgning og cv til redaktør Helene
Mathiasen på redaktionen@pejgruppen.dk eller
ring for mere information på (+45) 97 11 89 00.
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