Masser af ansvar og kilometer i benene – på TV SYD
bliver du skidegod
Hos os giver vi garanti for, at du bliver dygtig til at finde og fortælle gode, levende historier.
Vi er nemlig et moderne mediehus i Kolding, der undersøger, oplyser og underholder –
både på tv og nettet. Vi sætter dagsordenen med hårdtslående nyhedsjournalistik og
arbejder ofte tæt sammen med TV 2 Nyhederne.
Vi søger tre, ambitiøse praktikanter, der vil være skidegode til deres fag: To tv-praktikanter
og én digital. Fælles for begge retninger er, at du vil fortælle nyheder, store og små, og du
vil følge historien helt til dørs. Du har gåpåmod og er villig til at gribe telefonen, når du skal
ringe kilder hjem, lave interviews eller banke lidt på vandrørene i jagten på en mulig historie.
Du vil ud i verden og tale med alle slags mennesker, og du har øje for, hvad en god historie
er. Du møder alt fra den hjemløse og plejehjemsbeboeren til ministre og direktører for
milliardvirksomheder, når du skal fortælle syd- og sønderjyderne, hvad der sker i deres
region.
Du har også stor indflydelse på din praktiktid
I de første måneder får du hurtigt skrevet 100 artikler til tvsyd.dk. Som tv-praktikant vil du
sideløbende begynde som nyhedsreporter, hvor du kører sammen med en fotograf, og
senere bliver du VJ, hvor du selv filmer og redigerer. Som digital praktikant vil du lære alle
facetter inden for journalistik målrettet til de digitale platforme – både ved at skrive og
også optage og redigere videoer til nettet.
Du kommer hurtigt til at indgå i vores redaktioner på lige fod med dine kolleger efter en
grundig oplæring. Vi vil understrege, at du bliver selvfølgelig aldrig efterladt alene eller
uden hjælp, da vi på TV SYD sætter en stor ære i det gode kollegaskab.
Vi elsker gode ideer og vil gerne give dig muligheden for at dykke ned i et emne eller en
historie, du brænder for. Vil du fx folde historien ud som webdoc til unge eller som nyhedsindslag, dokumentar eller på et andet medie, så har vi platformen og hjælper dig på vej til
et topprofessionelt resultat. Tjek fx vores minidokumentar om ulovligt fyrværkeri eller
serien om Ulovlige Gadehunde ud på TV SYD PLAY.
Vi synes, du skal lade dig selv være nysgerrig på TV SYD og overveje at skrive dig ind i
rækken af nuværende og tidligere praktikanter, der er skidegode, og som efter TV SYD er
fortsat som freelancer eller fået job på andre medier - det gælder både TV 2 Nyhederne,
andre TV 2 regioner, DR, landsdækkende aviser eller fx som vært på P4.
Mød os til Praktikmesse den 20. april i Odense
Mød os til Åbent Hus hos TV 2 i Odense den 26. april
Kom på besøg den 27. april, hvor vi arrangerer buskørsel fra enten Aarhus eller Odense
Eller besøg os en af de andre dage i åbenthus-ugen.
Ring til praktikantvejleder Eva Havely på 29 46 92 28 for at høre nærmere. 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.facebook.com/TVSYDjournalistpraktikant

