Praktikant på
TV2 ØSTJYLLAND
Journalist på alle platforme
Bliv en del af et team af dygtige, engagerede kolleger, der hver især dækker en eller flere
østjyske kommuner – på tv, web og sociale medier.

Har du lyst til at lave den hurtige nyhed om en skolelukning eller en butik, der bliver
reddet af lokalsamfundet? Har du også lyst til at beskæftige dig med undersøgende
journalistik, hvor du dykker ned i et emne og først udkommer med indholdet, når den ret
omfattende research er helt på plads? Og vil du lave fascinerende featurehistorier, hvor
du ruller en stærk historie ud i et lækkert design på vores website?
Kan du svare ja til disse spørgsmål, bør du overveje at søge stillingen som praktikant i
TV2 ØSTJYLLANDS gruppe af lokalreportere, hvis opgave er at gøre en forskel de mange
mennesker, der bor og lever i Østjylland.
På TV2 ØSTJYLLAND ser vi det som en stor demokratisk udfordring, at mange specielt
mindre kommuner ikke får den journalistiske dækning, de fortjener. Alle steder i Danmark
bør der være en kritisk presse, der holder øje med magthaverne. Samtidig bør der være
nogen, der fortæller alle de positive historier. For dem er der heldigvis også mange af.
På TV2 ØSTJYLLAND påtager vi os gerne dette ansvar. Fem af vores skarpeste
journalister er blevet såkaldte lokalreportere, der udkommer med deres historier på tværs
af platforme. Derudover består gruppen af en praktikant, en fotograf og en redaktør.
Som den eneste i teamet laver du som praktikant historier fra samtlige 10 østjyske
kommuner. Du kommer både til at lave tv-historier sammen med en fotograf og som
såkaldt VJ, hvor du er alene af sted med dit eget kamera. Det bliver naturligt for dig at
fortælle dine historier på web, og du lærer at arbejde med videoer til Facebook. Kort sagt
står du senere godt rustet i en mediebranche i voldsom forandring.

Journalist på alle platforme

Vi forstår godt, at det måske kan være svært at afgøre, om du helst vil være en del af
vores lokalreporter-team, eller om du er mere interesseret i en af de to stillinger i TV2
ØSTJYLLANDs nyhedsredaktion. Det er helt ok. I så fald opfordrer vi til, at vi tager en
åben snak om det. Forhåbentlig kan det hjælpe dig med at blive mere afklaret.

Du lærer bl.a.:
At fortælle historier til tv

At lave videoer til Facebook

At lave featurefortællinger til web

Journalist på alle platforme

Stillingen består af:
§

Introforløb (2 uger)

Lokalreporter (op til 9 mdr.)

§

Du bliver introduceret til huset og

Du bliver skarp til alle discipliner af

dine nye kolleger. Sammen med de

lokaljournalistikken, og du udkommer

tre andre nye praktikanter laver du din

på tværs af platforme. Undervejs får

første historie.

du bl.a. VJ-kursus, speaktræning samt
træning i at redigere video.

§

Web (2-3 mdr.)
Som webreporter sidder du midt i

Andet..

§

newsroom. Du bliver god til at få

Vi et mediehus med masser af

idéer - og til at formidle din historie i

muligheder. I slutningen af praktikken

et fængende sprog og med en klar

er der – hvis du ønsker det – mulighed

vinkel på vores website og på

for at prøve dig selv af andre steder.

Facebook.

Det kunne fx være mini-doks til
YouTube eller et ophold på vores nye
redaktion i Gellerup.

Lyder det som noget for dig?
Vi holder åbent hus tirsdag d. 27. oktober, hvor vi fortæller om os selv, og hvor du har
mulighed for at få en personlig samtale. Vi bor i Skejby i Aarhus.
På Facebook og web kan du se meget mere om livet som praktikant hos os:
www.facebook.com/TV2OJuddannelse
www.tv2ostjylland.dk/journalistpraktikant
Du er altid meget velkommen til at kontakte os:
Karsten Smed (redaktionschef): 30 10 11 22 / kasm@tv2oj.dk
Marie Ødum (praktikantvejleder): 22 43 02 24 / maod@tv2oj.dk
Oliver Agretoft Sørensen (nuværende lokalreporter-praktikant): 30 11 06 61 / olso@tv2oj.dk
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