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Kom i praktik i Danmarks mest dedikerede mediehus! 
 
Er du vild med løb, træning, friluftsliv eller et aktivt liv, elsker du at skrive 
eller er du en haj til multimedier, og har du lyst til at komme i praktik i et 
mediehus? Så har du nu mulighed for at få erhvervserfaring med 
mediebranchen hos Mediehuset Luksus! 
 
Mediehuset Luksus, som bl.a. udgiver LøbeMagasinet, Outdoor Training og 
Skimagasinet Pist n’ Powder søger nye praktikanter med start august 2016.  
 
Vi søger to forskellige profiler:  
 
SKRIVENDE PRAKTIKANT 
Praktikpladsen er henvendt til dig, der læser kommunikation, journalistik eller har lyst 
til at prøve kræfter med at skrive til et magasin, online og arbejde med 
kommunikationen omkring et mediehus. Det er en fordel, at du interesserer dig for et 
aktivt liv og har et kendskab til løb, træning og/eller friluftsliv. 
 
Praktikkens indhold 
Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være: 

• Udarbejdelse af artikler til såvel vores magasiner som online 
• Redigering og korrekturlæsning af artikler 
• Generelle kommunikationsopgaver såsom pressearbejde, 

kommunikationsstrategier, nyhedsbreve mm. 
 
MULTIMEDIE PRAKTIKANT 
Praktikpladsen er henvendt til dig, der er i gang med en grafisk uddannelse eventuelt 
kombineret med en web-eller IT-uddannelse - og gerne vil lære om web-relateret 
arbejde i et mediehus. Vi forventer, at du kender til grundlæggende redigering til 
Wordpress og har et vist teknisk snilde. 
 
Praktikkens indhold 
Dine arbejdsopgaver vil f.eks. være: 

• Design af grafiske opgaver såsom flyers, annoncer, logoer mm. (erfaring med 
InDesign, Illustrator og Photoshop er en fordel) 

• Webdesign (opsætning af websites i wordpress, design af webbannere mm).  
• Webudvikling. Vi arbejder pt. med en række nye sites, som du vil være med til 

at udvikle på. 
• Evt. diverse fotoopgaver til magasinerne 
• Diverse ad hoc-opgaver 

 
 



 
 
 

 

GENERELT OM BEGGE PRAKTIKSTILLINGER 
Som praktikant hos Mediehuset Luksus vil du få mulighed for at arbejde med 
magasinproduktion og online medieplatforme samt få et indblik i det generelle arbejde 
i et mindre dansk mediehus. Vi kan tilbyde en fagligt udfordrende praktikplads på en 
uformel og ambitiøs redaktion, hvor du løbende vil blive introduceret for de værktøjer, 
som bruges i branchen. Til gengæld forventer vi en engageret, selvstændig og 
lærenem praktikant, som ikke er bange for at tage ansvar og arbejde med korte 
deadlines. 
 
SÅDAN SØGER DU 
Send en ansøgning, hvis du har lyst til at høre mere. Praktikstillingen er ulønnet og er 
normalt 3-6 måneder, men kan vare op til et år. Du behøver ikke tage praktikken som 
del af en uddannelse. Send en kortfattet ansøgning og CV til 
praktik@mediehusetluksus.dk. Skriv ‘Skrivende praktikant’ eller ’Multimedie 
praktikant’ i emne-feltet alt efter hvilken praktikstilling, du søger. Samtaler holdes 
løbende.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
 

 
 
 
OM MEDIEHUSET LUKSUS  
Mediehuset Luksus er eksperter i specialmagasiner rettet mod en aktiv fritid – og 
henvender sig til de mange danskere, der prioriterer en aktiv livsstil med fokus på løb, 
outdoor, ski og træning. 
 
Mediehuset Luksus udgiver bl.a. magasinerne Outdoor Training, LøbeMagasinet og 
Skimagasinet Pist ’n Powder. Derudover står Mediehuset Luksus bag en række 
websites bl.a. løberne.dk og komgodtigang.dk, samt eventet Danish Adventure Film 
Festival. 
 
Læs mere på www.mediehusetluksus.dk 


