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Stærk på substans og skarp til at skrive 

Hvem er sure på hvem? Hvor er konflikten?  Er der nogen kendte med? 

Utrolig megen journalistik handler i dag om drama og personfnidder. 

Substansen kan nogle gange være svær at få øje på. Den amerikanske 

valgkamp i 2016 er et kongeeksempel på, hvordan mediernes fokus på 

mudderkastning og Trumps frisure malkede al substans ud af verdens 

måske allervigtigste valg.  
Watch Medier gør lige netop det modsatte. I sætter substans i 

centrum, og det er det, der gør, at jeg gerne vil være jeres praktikant.  

Sidste år afleverede jeg en eksamensopgave om det danske 

ydernummersystem. Ydernummersystemet skaber skæv konkurrence 

blandt behandlere, fx fysioterapeuter og kiropraktorer, hvilket i sidste ende går ud over kvalitet og pris for 

patienterne. Jeg fik kritik af min underviser for, at historien ikke talte til ”Hr. og Fru Danmark”. Den var ikke 

enkel og dramatisk nok. 

Men jeg bliver ikke motiveret af det enkle og dramatiske. Derimod elsker jeg at sætte mig ind i komplekse 

begreber og sammenhænge og formidle dem klart og skarpt. Jeg brænder for at lære nyt og nørde med 

noget, indtil jeg forstår det – så kan jeg nemlig forholde mig kritisk til emnet og skrive troværdigt om det.   

Det har jeg fået mulighed for i mit studiejob hos kommunikationsbureauet Nørgård Mikkelsen. Her skriver 

jeg blogs, nyhedsbreve og white papers til marketing- og kommunikationsfolk og skal derfor sætte mig ind 

marketingbranchen og forstå, hvad der er relevant og nødvendigt for netop denne målgruppe.  

Ud over at skrive kort, klart og hurtigt, kan jeg også skrive dybdegående og perspektiverende. Blandt andet 

har jeg skrevet baggrundsartikler om Fifa til Fyens Stiftstidende, om det sorte marked i Nordkorea til 

Kristeligt Dagblad og om eksport af danske nordmannsgraner til Rusland i Danmark Søndag. 

Lige meget om jeg dækker litteratur og livshistorier eller fintech og pensionskasser, skal sproget være 

levende og lækkert. Især elsker jeg at kæle for rubrikkerne og gøre dem både så præcise og æggende 

som muligt.  

På Watch Medier vil jeg glæde mig til at dykke ned i nye brancher, suge en masse viden til mig og skære 

den viden skarpt og klart til en læserskare, der ved, hvad de har brug for at vide. Særligt interesserer jeg 

mig for teknologi, medico og shipping – men jeg er ikke kræsen med arbejdsopgaver.  

Derudover tænder det mig, at kunne være en del af et voksende iværksættermedie, der tænker nyt. Det 

gør jeg også selv, og kommer derfor også flere idéer til udvikling på Watch Medier. Fx kunne jeg godt 

tænke mig at bruge flere grafer og visuelle fortælleformer i Watch Mediers historier, og så synes jeg, det 

kunne være spændende at arbejde med flere perspektiverende artikler, der fokuserer på overordnede 

branchetrends, lidt a la jeres FW Insight, men også i artikelform, fx med en ugentlig eller månedlig 

udgivelse.  

Jeg glæder mig til at dykke ned i digitalisering, vækstfonde, containerfragt og en herlig, hektisk hverdag på 

Store Regnegade. Derfor håber jeg, at I vil vælge mig som jeres praktikant. 

 

Venlig hilsen, 

Katrine Vigilius – jeg har desværre mistet min mobil i toget på vej til Aarhus, så send en mail til 

kvigilius@gmail.com, hvis I er interesserede 

Jeg søger praktik i 12 måneder 

mailto:kvigilius@gmail.com
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CV 

Erhvervserfaring 

Studentermedhjælper  

- Nørgård Mikkelsen 

Maj 2016 - (nuværende) 
____________________________ 

Freelanceskribent 

- Fyens Stiftstidende 

Okt. 2015 - dec. 2016 
_______________________ 

Underviser 

- TalentCampDK 

Sep. 2015 - (nuværende) 
________________________________ 

Studentermedhjælper på 

forskningsprojekt om web-tv 

(Fokus: Børsen Play og 

VG.no) 

- Syddansk Universitet 

Jan. 2016 

_______________________ 

Hovedtutor, økonomi- og 

køkkenansvarlig 

- Syddansk Universitet 

Feb. 2016 - sep. 2017 
______________________________ 
 

Lærervikar 
- Helsinge Realskole 

Aug. 2013 - juni 2015 

 

 

 Uddannelse 

B.A. Jour. 

- Syddansk Universitet 

Juni 2015 - (nuværende) 

________________________ 

International Baccalaureate, 

(IB) 

- Birkerød gymnasium 

Aug. 2011 - juni 2013 
_________________________________ 

Sophomore 

- Trinity Academy, Wichita, 

Kansas 

Aug. 2010 - maj 2011 
_________________________________ 

Sædding Efterskole 

Aug. 2009 - juni 2010 

9. klasse 
_______________________ 

Alme Kristne Friskole 

Aug. 2001 - juni 2009 

1.-8. klasse 
________________________ 

Smørum Friskole 

Aug. 2000 - juni 2001 

Børnehaveklasse 

 

 

Se produktioner, næste side: 

Andet 

Fodboldspiller 

- B1913 Dame Senior 

Okt. 2015 - (nuværende) 
_____________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

- Kredsen af 

journaliststuderende Odense 

(KaJO) 

Nov. 2016 -(nuværende) 

________________________ 

Kasserer 

- Kredsen af 

journaliststuderende Odense 

(KaJO) 

Nov. 2015 - nov. 2016 

_________________________________ 

Studietur til Kina 

Apr. 2016 

Selvplanlagt studietur til 
Hong Kong, Shanghai og 
Beijing 

_________________________________ 

Studietur til Korea 

Feb. 2015 – mar. 2015 

Selvplanlagt studietur til 
Sydkorea, hvor jeg bl.a. 
besøgte Hyundais skibsværft 
i Busan 

 
 


