Praktikant på
TV2 ØSTJYLLAND
Nyheder
Lær at fortælle historier til tv, web og sociale medier.

Som praktikant på TV2 ØSTJYLLAND får du fyldt din værktøjskasse godt op – både hvad
angår historietyper og platforme.
I den første del af din praktik kommer du primært til at beskæftige dig med nyheder.
Vores erfaring er, at journalister, der mestrer nyheder, også kan blive gode i alle mulige
andre discipliner. Nyheder er med andre ord en vigtig ballast. Det gælder også for vores
praktikanter.
Du gennemfører et forløb som tv-reporter på nyhedsredaktionen, hvor du hver dag er i
marken for at lave et indslag til aftenens udsendelse. Især i den første periode får du
masser af coaching af vores nyhedsredaktører. Men langsomt oplever du, at du bliver
fortrolig med de mange discipliner, der indgår i en tv-reporters arbejde – fx research,
interview og speak.
Du kommer også til at arbejde med web, som er den platform, hvor vi i det daglige er i
kontakt med flest brugere. Du lærer at arbejde hurtigt, vinkle skarpt, og du bliver god til
selv at få idéer til nye historier.
Senere i din praktik lærer du at betjene et kamera, at redigere video og i det hele taget at
tænke i levende billeder. Dermed er du klar til at arbejde som VJ, hvor du er fotograf og
journalist på samme tid.
Foruden nyheder kommer du som praktikant også til at arbejde i vores forproduktion. Her
laver du historier med et lidt længere afsæt – i modsætning til dag-til-dag-nyhederne i
begyndelsen af din praktik. Vi sigter efter, at historierne har journalistisk tyngde og kan
sætte dagsorden.
Dele af praktikken følger et fast mønster. Men der er også rig mulighed for selv at præge
dit forløb. Du har fx mulighed for at lave en længere featurefortælling til web, blive en del
af vores SoMe-team eller arbejde som tilrettelægger på en videoserie til YouTube.
Nyheder

Som nyheds-praktikant lærer du bl.a.:
At stille de rigtige spørgsmål

At betjente et kamera – og tænke i
levende billeder

At redigere video – både til tv og
sociale medier

At lave stærke historier til web

Nyheder

Stillingen består af:
§

Introforløb (2 uger)

§

Du bliver introduceret til huset og dine

Efter et to uger langt VJ-kursus får du

nye kolleger. Sammen med de andre

praktisk erfaring i at arbejde som

nye praktikanter laver du din første

videojournalist med eget kamera.

historie.

§

TV (3 mdr.)

§

historier, hvor spaden kommer lidt

historier til tv. Du bliver fortrolig med

dybere ned. Dine historier udkommer

discipliner som speak, interview og

både på web, tv og sociale medier.

manus.

Web (3 mdr.)
Som webreporter lærer du at fortælle
historier til nettet. Du bliver god til at få
idéer og til at formidle din historie i et
fængende sprog og med en klar vinkel.

Forproduktion (3 mdr.)
I vores forproduktion lærer du at lave

Du lærer at fortælle dagens bedste

§

Nyheds-VJ (3 mdr.)

§

Andet...
Vi er mediehus med masser af
muligheder. I løbet af praktikken er der
også mulighed for at lave dokumentarer
til YouTube, webdoks eller SoMeindhold til Facebook og Instagram. Du
kan også blive en del af vores redaktion
i Gellerup

Lyder det som noget for dig?
Vi vil helt vildt gerne møde dig! Vi holder åbent hus tirsdag d. 2. november, hvor vi fortæller om
os selv, og hvor du har mulighed for at få en personlig samtale.
Mød os desuden her:

Praktik på TV2 Østjylland

praktik.tv2ostjylland

www.tv2østjylland.dk/journalistpraktikant
Du er altid meget velkommen til at kontakte os:
Karsten Smed (redaktionschef): 30 10 11 22 / kasm@tv2oj.dk
Henriette Olsson (praktikantvejleder): 30 13 11 91 / heol@tv2oj.dk
Sarah Lægaard Hansen (nuværende praktikant): 30 28 84 60 / saha@tv2oj.dk

Nyheder

