Praktikant på
TV2 ØSTJYLLAND
Nyheder
Som nyheds-praktikant på TV2 ØSTJYLLAND kommer du både til at fortælle historier til
tv, web og sociale medier.

Som praktikant på TV2 ØSTJYLLANDs nyhedsredaktion kommer du til at fortælle
dagsaktuelle historier til alle platforme. Det går sommetider hurtigt, men vi kan garantere,
at du lærer en masse, og at der aldrig er to dage, der er ens.
Det kræver rutine at blive en god tv-reporter. I store dele af praktikken har du derfor
primært fokus på at fortælle historier til nyhedsudsendelserne kl. 19.30.
I begyndelsen får du masser af coaching af vores nyhedsredaktører, når du går i gang
med en opgave. Men langsomt oplever du, at du bliver fortrolig med de mange
discipliner, der indgår i en tv-reporters arbejde – fx research, interview og speak.
Til sidst har du fået solid erfaring med det journalistiske håndværk, og du har lært at
formidle dine historier på en måde, så tv-indslagene ikke blot gør seerne hjemme i
stuerne klogere, men også giver dem en oplevelse.
Oftest er du af sted sammen med en fotograf. Men midtvejs i din praktik får du også et
to-ugers kamera-kursus, så du selv kan fortælle historierne som såkaldt VJ.
I løbet af din praktik arbejder du også som webreporter, hvor du lærer at fortælle historier
på nettets præmisser. Vi prioriterer både den hurtige nyhed og den gode fortælling. Sidst
i din praktik har du desuden mulighed for at kaste dig over helt andre discipliner alt efter
din interesse – det kunne fx være en dokumentar til YouTube eller videoer til Facebook.

Nyheder

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

At betjente et kamera – og tænke i
levende billeder

At lave videoer til digitale platforme

Nyheder

Stillingen består af:
§

Introforløb (2 uger)

§

Som webreporter lærer du at fortælle

Du bliver introduceret til huset og dine

historier til nettet. Du bliver god til at få

nye kolleger. Sammen med de andre

idéer og til at formidle din historie i et

nye praktikanter laver du din første

fængende sprog og med en klar vinkel.

historie.

§

TV (6-9 mdr.)

Web (2-3 mdr.)

§

Andet...

Du lærer at fortælle dagens bedste

Vi er mediehus med masser af

historier til tv. I begyndelsen er du altid

muligheder. I løbet af praktikken er der

sammen med en fotograf. Senere tager

– hvis du ønsker det – mulighed for at

du alene af sted med dit eget kamera.

prøve dig selv af andre steder end

Alle praktikanter får et VJ-kursus.

nyhedsredaktionen. Det kunne fx være
dokumentarer til YouTube, videoer til
Facebook eller en periode som 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. 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:
Karsten Smed (redaktionschef): 30 10 11 22 / kasm@tv2oj.dk
Marie Ødum (praktikantvejleder): 22 43 02 24 / maod@tv2oj.dk
Line Schou Jensen (nuværende praktikant): 41 11 26 19 / lije@tv2oj.dk

Nyheder

