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Intelligent nørderi til dem, der ved, hvad de har brug for at vide 

”Altingets helt klart stærke side er dybden i stoffet og det ensidige fokus på 

politik, hvilket gør, at man som politisk aktiv føler sig underholdt og 

inspireret.” (Byrådspolitiker og Altinget-bruger) 

”Som politisk formidler bør Altinget være en klar hverdagsrutine, da de 

bringer indsigt, som ingen andre kan.” (Ungdomspolitker og Altinget-bruger) 

”Altinget er interessant, fordi det altid er lidt mere nørdet. En anden ting er 

Altingets dækning af embedsværket. Jeg ved ikke hvor jeg ellers skulle gå hen 

og læse disse nyheder.” (Ansat i Beskæftigelsesministeriet og Altinget-

bruger) 

 

Altinget er et sikkert valg til en målgruppe, der ved, hvad de taler om, og hvad de har brug for at vide.  

Mediets fokus på væsentlighed, indsigt og perspektiv holder Altinget på sporet og gør, at jeg vil være et 

stærkt aktiv hos Altinget.  

Jeg elsker nemlig at nørde og lære nye ting. Jeg læser blade uden billeder, fx The Economist, og ser 

Debatten, Tirsdagsanalysen og Besserwisserne for at holde mig opdateret om politik i det Danmark, vi 

kender. I faget ’Politik og Forvaltning’ på journaliststudiet fik jeg 12 til eksamen. Og så har jeg de sidste to 

år været med til at arrangere konferencen AGORA for samfundsvidenskabeligt fakultet på SDU, hvor 

Asger Aamund, Henrik Dahl, Flemming Rose og mange andre har gæstet os.  

Jeg kan skrive kort, klart og målgruppeorienteret, for jeg sætter mennesket i centrum – altså det 

menneske, jeg skriver til. Det har jeg især lært gennem mit studiejob hos kommunikationsbureauet Nørgård 

Mikkelsen, hvor jeg skriver blogs, nyhedsbreve og white papers til marketings- og kommunikationsfolk. 

Desuden har jeg stor erfaring med at skrive analyserende og perspektiverende, da jeg har skrevet 

featureartikler om erhverv, samfund og politik for bl.a. Fyens Stiftstidende og Danmark Søndag. Jeg er 

grundig i min research og dokumentation, for der skal ikke være noget fejet ind under gulvtæppet. 

Jeg er en arbejdsbi, effektiv og går til opgaven med både hjerte og omtanke. Uanset om det drejer sig om 

randområder, kvotekonger eller EU-direktiver.  

Jeg har desuden et godt sprog og kan bidrage med journalistisk spræl, der kan give et frisk pust til de 

informationstunge artikler.  

Som medarbejder er jeg ikke bare en stille mus, men initiativrig og ikke bange for at spørge: ”Kan vi ikke 

gøre det her lidt bedre?”. Helt konkret tænker jeg, at Altinget godt kunne gøre mere ud af at dække 

ungdomspolitik – fx med et nyhedsbrev om emnet. Jeg vil desuden gerne være med til at tænke i social 

media-strategier. Jeg går nemlig ind for struktur – planlægning eller kaos! 

Og så synes jeg, det er vigtigt med tid til hinanden. Derfor er jeg altid frisk på en kop kaffe eller en øl med 

kollegerne – lige meget hvor travlt, vi så end har.  

Hvis I endnu ikke er overbevist om at ansætte mig, så håber jeg, I ændrer holdning. Man har jo som bekendt 

kun et standpunkt, til man tager et nyt.  

Jeres medie – jeres valg. Jeg håber, at I vælger mig.  

Venlig hilsen, 

Katrine Vigilius - 81619558 

Jeg søger praktik i 12 måneder 
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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  

 

- 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 

 

For udvidet cv og flere 
produktioner, se 
hjemmeside: 

Katrinevigilius.dk 

 

 

 

 

 

 

 


