
Magasinet Europa søger skribenter

 ▶ BRÆNDER DU FOR DYDBEGÅENDE EUROPÆISK JOURNALISTIK?

 ▶ HAR DU LYST TIL AT PUBLICERE REPORTAGER, BAGGRUNDSHISTORIER, 

INTERVIEWS, ANMELDELSER ELLER KRONIKKER I ET AMBITIØST WEBZINE?

så er frivilligt skrivende arbejde på Magasinet europa måske noget for dig!

www.magasineteuropa.dk er et gratis e-zine, der på en frisk og tilgængelig 
måde giver den dybe forståelse af politik og kultur i europa. i april 2012 
genoptager vi vores arbejde for bedre eU- og europajournalistik.

som skribent på Magasinet europa får du masser af ansvar og indflydelse på spændende 
opgaver i Danmark og europa. Vi arbejder alle ulønnet indtil videre, men du får en unik 
mulighed for at udvikle dig i et ungt og engageret team – og få en masse erfaring under 
vesten. Du skal være en dygtig formidler med forståelse for journalistiske værktøjer, 
som nyhedskriterier og den omvendte nyhedstrekant. Hvis du er godt skrivende, er det 
derudover underordnet, om du er studerende, nyuddannet eller en mere erfaren skribent.

Bliver det dig, vi får fornøjelsen af at få med ombord på Magasinet europa, vil du blive 
mødt af inspirerende opgaver, en uformel omgangstone og et brændende engagement 
i projektet. Vi giver meget gerne feedback og sparring, hvis potentialet er i orden.

ansøgninger sendes til info@magasineteuropa.dk. 

Vedlæg CV og meget gerne eksempler på tidligere arbejde.

er der spørgsmål af nogen art, er du mere end velkommen til at kontakte os på

tlf. 3113 1370 eller ved at skrive på ovenstående mailadresse.

Læs mere på hjemmesiden for yderligere info om Magasinet europa.

 ▶ ”Magasinet Europa udfylder en meget vigtig mission: at gøre 

Europastoffet levende og fængslende for et dansk publikum.” 

– Uffe Elleman-Jensen

 ▶ ”Tankevækkende er det, at 90 pct. af den danske lovgivning 

besluttes i Bruxelles, mens 90 pct. af de danske journalister 

mærkeligt nok stadig befinder sig på Christiansborg. Det eneste 

lys i mørket er Magasinet Europa, og tak for det.” 

– Mads Brügger


