Masser af ansvar, erfaring og journalistik –
og fokus på hvad du gerne vil
Hos os lærer du alt det, der gør dig vanvittigt dygtig til at finde og fortælle gode, levende
historier. TV SYD er et moderne mediehus, der oplyser og underholder, på både tv og nettet.
Hos os finder du både hårdtslående nyhedsjournalistik, når vi graver skandalesager frem i
Fredericia og de lettere emner når, vi holder vores mange storkefans opdaterede på livet i
storkereden i Smedager.
Vi søger en praktikant, hvis hjerte banker for regional journalistik fortalt i levende billeder. Én
som elsker at komme ud i verden og tale med rigtige mennesker, og som har øje for, hvad der
er en god historie.
Du kommer til at møde alt fra den hjemløse og plejehjemsbeboeren til borgmesteren og
direktøren, når du skal fortælle syd- og sønderjyderne, hvad der er sket i netop deres region.
Hverdagen på nyhedsredaktionen er travl, og du kommer til at løbe stærkt - på den gode
måde. Vi sætter en ære i det gode kollegaskab, hvor vi samarbejder og hjælper hinanden, så
produkterne og arbejdsdagene bliver så gode som muligt.

Paletten hos os er bred, og du får selv stor indflydelse på, hvad din praktiktid skal indeholde.
Det journalistiske håndværk vil gennemsyre din praktiktid - uanset platform og format.
Du kommer til at indgå i vores redaktion på lige fod med dine kolleger. Indenfor kort tid
producerer du nyheder til både nettet og aftenens udsendelser, og du lærer at udvikle
dine egne ideer, researche på dem og omsætte dem til færdige historier.
Du får en VJ-uddannelse og med den i bagagen, er du rustet til at møde historierne på
egen hånd. Du lærer at tænke i billeder, og du har mulighed for at slippe kreativiteten
løs og eksperimentere.
På vores onlineredaktion lærer du de mange facetter, nyhedsformidling på nettet har.
Du kommer til at bruge alt fra grafik, billeder, video og et levende sprog på skrift til at
fortælle hårde nyheder og længere features til vores mange onlinebrugere og på SoMe.
Vi elsker gode ideer og vil gøre meget for at give dig muligheden for at dykke ned i lige
netop det emne eller den historie, du synes er interessant.

- Mød os til online praktikmesse den 21. april, eller book en tid til en samtale i Åbent Hus-ugen.
- Ring til praktikantvejleder Jeppe Vestergaard Jensen på 6171 8278 for at høre mere.
- Du kan også kontakte en af vores nuværende praktikanter: Nicolai Grauholm (niko@tvsyd.dk),
Nicolaj Sveiger (nisv@tvsyd.dk) eller Sebastian Bonde (sebo@tvsyd.dk).
- Se også mere her:
https://www.tvsyd.dk/syd-og-sonderjylland/journalistpraktikant-pa-tv-syd
eller på https://www.facebook.com/TVSYDjournalistpraktikant

