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 18-35 år.
Opgaven er at lave tidsvarende regional public service til denne målgruppe, først og
fremmest på de digitale platformes præmisser.
Serier som ”Befri dit liv”, ”Stalker”, ”Slut med slik” og ”Det skal nok gå” på vores
YouTube-kanal er eksempler på længere videoformater, hvor du vil få en rolle i fremtidige
lignende projekter. Vi er allerede i fuld gang med produktion af de næste serier, og flere
er på vej.
Desuden er vi netop startet med at eksperimentere med korte dokumentarer, primært
tiltænkt YouTube, og her er det også muligt at spille en rolle.
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, og du vil deltage i flere
forskellige typer af produktioner.
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 videoserier:
Det skal nok gå!

Slut med Slik

Stalker – internettet glemmer
aldrig

Befri dit Liv

En serie om kultklubben Aarhus
Fremad, som har en stor historie og en
utrolig lille økonomi.

Vi finder de historier og billeder af de
kendte, som de håber, nettet har glemt.

TV2 ØSTJYLLANDs praktikant Michael
Olesen spiser slik og kager hver eneste
dag – nu tager han en kold tyrker.

I et år følger vi kæresteparret Julie og
Manus’ rå liv med stoffer og drømme om
frihed.
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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 tre andre nye praktikanter laver

praktikken er der – hvis du ønsker

du din første historie.

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

§

Tilrettelægger (op til 11-12 mdr.)

være mini-doks til YouTube, et

Du bliver skarp til alle discipliner i

ophold på vores nye redaktion i

produktionen af digitale

Gellerup eller events som

videoserier. Du vil indgå i et team

Kapsejladsen og Northside.

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

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:
Thomas Skov (indholdschef med ansvar for videoserier): 61 15 55 15 / thsk@tv2oj.dk
Marie Ødum (praktikantvejleder): 22 43 02 24 /maod@tv2oj.dk
Sille Klinkby (nuværende tilrettelægger-praktikant): 27 59 97 22 / sikl@tv2oj.dk
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