Praktikant på
TV2 ØSTJYLLAND
TV
Det kræver rutine at blive en god tv-journalist. Derfor slår vi denne gang to praktikantstillinger op, hvor det primære fokus er at fortælle historier til nyhedsudsendelserne kl.
19.30.
I begyndelsen får du en del coaching af vores nyhedsredaktører, når du går i gang med
en ny opgave. Men langsomt oplever du, at du bliver mere fortrolig med de mange
forskellige discipliner, der indgår i en tv-reporters arbejde - fx research, interview og
speak.
Til sidst har du fået masser af erfaring med det journalistiske håndværk, og du har lært
at formidle dine historier på en måde, så de giver en oplevelse for seerne hjemme i
stuerne.
I den første del af praktikken er du altid på opgave sammen med en fotograf. Senere får
du selv et kamera i hånden, så du kan fortælle historierne alene - eller så du kan sende
optagelserne hjem på redaktionen i Aarhus.
Du kommer også til at stå for nogle af de længere bunde til vores nyhedsudsendelser. I
øjeblikket har praktikanterne således på skift ansvaret for serien "Mig og mit arbejde",
hvor vi hver fredag er på besøg på en anderledes østjysk arbejdsplads. Programmet
optages 'live on tape', og du får således masser af live-træning - selv om programmet
først sendes nogle dage senere.
I løbet af din praktik har du mulighed for at være - rigtig - live-reporter eller vært på de
korte nyhedsudsendelser om eftermiddagen. Det er dog absolut intet krav.
TV2 ØSTJYLLAND er mere end nyhedsudsendelserne kl. 19.30. Derfor skal du hele
tiden være indstillet på at sende video-materiale hjem til digitale platforme som web og
Facebook. Du skal også løbende tage stillbilleder til Instagram og vores web-artikler. På
den måde sikrer du, at din historie ikke blot bliver sendt på tv, men også får et liv digitalt.
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I begyndelsen af din praktik får du et kortere ophold som webreporter på
nyhedsredaktionen. Vi ved af erfaring, at en periode netop dér gør vores praktikanter
gode til at få idéer og til at finde den interessante vinkel på deres historie.

Som tv-praktikant lærer du bl.a.:
Interview

VJ

at stille de rigtige spørgsmål.

at betjente et kamera – og tænke i
levende billeder.

Brug dig selv
at bruge dig selv, når du fortæller dine
historier.

TV

Stillingen består af:
§

Introforløb (2 uger)

§

TV-nyheder (6 måneder)

Du bliver introduceret til huset og

Du lærer at fortælle dagens bedste

dine nye kolleger. Sammen med

historier til tv. I begyndelsen er du

de tre andre nye praktikanter laver

altid sammen med en fotograf.

I hver jeres journalistiske historie.

Senere tager du alene af sted med
dit eget kamera.

§

Web (2-3 måneder)
I begyndelsen af din praktik

§

Længere formater til 19.30-

arbejder du i nyhedsredaktionen.

udsendelsen (3 måneder)

Som webreporter lærer du at

I øjeblikket hedder formatet "Mig

fortælle historier til nettet - og til at

og mit arbejde". Du har tre

fortælle dine historier i

ugentlige dage til opgaven og har

et fængende sprog og med en klar

derfor sideløbende også vagter

vinkel.

som almindelig nyhedsreporter.

Sammen med de andre journalistpraktikanter kommer du på et tidspunkt på VJkursus (videojournalist). Her lærer du at betjente et kamera, og du bliver trænet i at
arbejde med levende billeder.
Hvis du i slutningen af praktikken har lyst til prøve dig selv af i andre redaktioner, er
der også mulighed for det. I så fald tager vi en snak om det.

Lyder det som noget for dig?
Du kan møde os på praktikmesse på DMJX i Aarhus og til åbent hus hos os selv samt på
TV 2 i Odense. Og så selvfølgelig på matchdagen.
Du er også velkommen til at kontakte os:
Karsten Smed (redaktionsleder): 30 10 11 22 / kasm@tv2oj.dk
Johann Sørensen (praktikantvejleder): 30 10 11 07 / joso@tv2oj.dk
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