Praktikant på
TV2 ØSTJYLLAND
Tilrettelægger
TV2 ØSTJYLLAND har stort fokus på længere videoformater til YouTube, Facebook og
web. Vi søger derfor en praktikant med særlig interesse for digital tilrettelæggelse.

Den primære målgruppe for videoproduktionen er unge voksne i alderen 18-30 år.
Opgaven er at lave tidssvarende regional public service til denne målgruppe, først og
fremmest på de digitale platformes præmisser.
I løbet af din praktik bliver du en fast del af holdet bag en videoserie til YouTube. Lige nu
er vi i gang med at producere en ny sæson af ”Fraggers i Form”, hvor en gruppe ikke
særligt motionsglade drenge trækker i løbetøjet for at blive bedre til gaming. I løbet af
din praktik fortsætter vi med andre serier målrettet unge.
Foruden videoserierne producerer vi cirka en gang om måneden en mini-dokumentar.
Senest har vi bl.a. lavet doks om salg af stoffer på Snapchat samt en ung kvinde, der blev
dræbt, fordi en bilist kørte over for rødt lys med for høj fart.
I din praktik på TV2 ØSTJYLLAND kommer du til at prøve kræfter med ”klassisk” tilrettelæggelse: manusskrivning, casting, ideudvikling, interview og reportageoptagelser. Du vil
indgå i et team af erfarne tilrettelæggere og redaktører, som alle har blik for din læring.
Undervejs i din praktik får du et indgående kendskab til, hvad der virker på de forskellige
digitale platforme. Det er vores mål, at du bliver skarp til at lave micro-content til
Instagram, Facebook og web. Du kommer også til at mestre SEO, cross-promotion og
gode thumbnails.
Du vil desuden komme på VJ-kursus og få oplæring i Premiere Pro-redigering.
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Eksempler på serier og doks:
Fraggers i Form

Fem østjyske gamere er på en vild
mission: Vejen til at blive en haj til
skydespil går igennem motion – ude i
det virkelige liv.

21-årige Ida blev dræbt

En ung bilist slap med 30 dages fængsel,
efter at han med for høj fart kørte over
for rødt og dræbte en kvinde.

Vi er AGF
På jagt efter en identitetstyv
Hvad får en ung mand til at oprette
falske profiler i andres navn på sociale
medier?

Modsat mændene får AGF’s
fodboldkvinder ikke én krone for at spille.
Vi følger den dramatiske første sæson i
den bedste række.
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Stillingen består af:
§

Introforløb (2 uger)

§

Andet...

Du bliver introduceret til huset og

Vi et mediehus med masser af

dine nye kolleger. Sammen med

muligheder. I slutningen af

de andre nye praktikanter laver du

praktikken er der – hvis du ønsker

din første historie.

det – mulighed for at prøve dig
selv af andre steder. Det kunne fx

§

Tilrettelægger (op til 11-12 mdr.)

være at arbejde med

Du bliver skarp til alle discipliner i

nyhedsindhold til Facebook og

produktionen af digitale

Instagram eller at blive en del af

videoserier. Du indgår i et team af

vores redaktion i Gellerup.

erfarne tilrettelæggere og
redaktører, og du vil deltage i flere
forskellige typer af produktioner.

Lyder det som noget for dig?
Vi vil helt vildt gerne møde dig! Vi holder åbent hus tirsdag d. 27. april, hvor vi fortæller
om os selv, og hvor du har mulighed for at få en personlig samtale. Det foregår på
Teams.
Mød os desuden her:
Praktik på TV2 Østjylland

praktik.tv2ostjylland

www.tv2ostjylland.dk/journalistpraktikant

Du er altid meget velkommen til at kontakte os:
Thomas Skov (indholdschef med ansvar for videoserier): 61 15 55 15 / thsk@tv2oj.dk
Marie Ødum (praktikantvejleder): 22 43 02 24 /maod@tv2oj.dk
Line Schou Jensen (nuværende praktikant): 41 11 26 19 / lije@tv2oj.dk

Tilrettelægger

