
Kom i erhvervspraktik hos Egmont 

Går du i 8. eller 9. klasse? Og kunne du tænke dig at blive klogere på livet i en stor mediekoncern og 

få en fornemmelse af arbejdsområder og konkrete opgaver hos bl.a. Nordisk Film, vores forlag og 

magasiner? Som erhvervspraktikant hos Egmont får du en uge fuld af oplevelser og udfordringer. 

Hvert år i uge 6 og 39 tilbyder Egmont ti elever i 8. og 9. klasse at deltage i et spændende og alsidigt 

erhvervspraktikophold. Erhvervspraktikugen foregår dels på Egmonts hovedkontor i hjertet af 

København, hos Egmont Publishing på Østerbro samt hos Nordisk Film i Valby. 

Som praktikant får du over fem dage mulighed for at besøge og få indsigt i flere af Egmonts 

forretningsområder. Sammen med de øvrige praktikanter kan du fx lære at forfatte Anders And-

historier, producere og brainstorme på artikler til kendte magasiner som ALT for damerne, Euroman 

eller Eurowoman, udforske hvad man egentlig laver i Nordisk Film, se hvordan hverdagen i en biograf 

fungerer og meget mere. 

Herunder ser du planen for en "typisk uge" for Egmonts erhvervspraktikanter. Dette er dog alene et 

eksempel, da programmet justeres løbende. Du møder op sammen med de andre praktikanter mandag 

morgen kl. 9.00 og slutter forløbet fredag eftermiddag. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Praktikugen hos 

Egmont starter 

Velkomst, Egmonts 

historie, vores 

vision, mission og 

værdier, rundtur i 

Egmonthuset og 

teambuilding 

øvelse. 

Besøg hos 

Carlsen 

Redaktør for en 

dag. Hvad er et 

forlag? Hvad 

laver en 

redaktør?  

Besøg 

hos Egmont 

Publishing 

Oplev hvordan 

man redigerer en 

historie, så den 

passer til et 

bestemt 

magasin.  

Besøg hos 

Nordisk Film 

Rundvisning i 

Valby. 

Besøg hos 

Nordisk Film 
Games og 
Nordisk Film 
Interactive. 

Besøg hos 

Nordisk Film 

Production 

Gennemgang af 

manuskript og 

film. Transport til 

Palads Biografen. 

Frokost 12-12.30 Frokost 12-12.30 Frokost 12-12.30 Frokost 12-12.30 Frokost 12-12.30 



Besøg hos Alinea, 

del af Lindhardt 

og Ringhof Forlag 

Introduktion til et 

undervisningsforlag. 

Besøg hos 

Carlsen 

(fortsat) 

Præsentation: I 

arbejder i 

grupper og skal 

præsentere jeres 

idé til spændende 

og sjove 

historier. 

Besøg 

hos Egmont 

Publishing 

(fortsat) 

Medvirk til 

udviklingen af en 

app. 

Besøg hos 

Dansk Reklame 

Film 

Opgaver baseret 

på aktuelle 

kunder eller 

produkter.  

Besøg hos 

Palads 

Få indblik i 

Palads Biografs 

hverdag og slut 

forløbet af med 

en filmvisning. 

Sådan søger du 

For at komme i betragtning til en erhvervspraktikplads hos Egmont er det først og fremmest vigtigt, at 

vi kan se, at det er dig selv, der har skrevet din ansøgning og ikke dine forældre. Derudover lægger vi 

vægt på, at… 

• du er oprigtigt interesseret i mediebranchen og ønsker at vide mere om, hvad der foregår ”bag

kulisserne”

• du er nysgerrig efter at lære mere og klar til at prøve nye ting

• du skriver en ansøgning, hvor du beskriver, hvorfor netop DU skal have mulighed for at

komme i praktik hos Egmont

• du har tilladelse fra både dine forældre og din skole

• du behersker skriftligt dansk godt nok til at deltage i artikelskrivning og andre skriftlige

opgaver under praktikopholdet

Hvis du kan nikke ”ja” til ovenstående, så send os en ansøgning via mail til hr@egmont.com. Har du 

spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på samme mailadresse.  

I din ansøgning skal du fortælle, hvorfor du har valgt Egmont, og hvorfor det lige netop er dig, vi skal 

tilbyde en erhvervspraktikplads. Det er helt op til dig, hvilket format du vil sende din ansøgning i. 

Bemærk venligst 

Får du tildelt en praktikplads hos Egmont, skal din UU-vejleder udfylde og sende os din praktikseddel. 

Vi skal have denne tilsendt senest én uge, før du møder ind til din første praktikdag. I modsat fald 

mister du din plads. 

Du kan kun komme i erhvervspraktik én gang hos Egmont, da vi har mange ansøgere. Egmont kan 

blive tvunget til at ændre eller aflyse aftalte praktikperioder, hvis ekstraordinære situationer gør det 

nødvendigt. 

Transport til og fra Egmont er dit eget/dine forældres ansvar. Vi kan desværre ikke hjælpe med at 

arrangere overnatninger under opholdet, hvis det skulle være nødvendigt. 

mailto:hr@egmont.com

