Bliv praktikant på

”

TV2 Nord

Som praktikant på TV2 Nord har jeg udviklet et stort journalistisk repertoire.
Hver dag er det en ny historie, der skal
fortælles på sin egen måde. Det betyder, at jeg som praktikant arbejder med
både den tunge politiske nyhed, den
sjove og charmerende reportage samt
den korte og skarpe nyhedshistorie.
Derudover bliver man også udfordret
som livejournalist og VJ.
Når jeg inden længe er færdig som
praktikant på TV2 Nord, har jeg værktøjskassen fyldt med evner og kompetencer, der gør, at jeg kan tilbyde
mig selv til et væld af arbejdspladser,
når tiden som studerende er forbi. En
fyldt værktøjskasse, jeg ikke tror på, jeg
kunne få meget bedre end på TV2 Nord
- siger Lasse Dieckmann, tidligere praktikant.

TV2 Nord uddanner fremtidens journalister
På TV2 Nord laver vi nyheder med levende billeder, og den gode historie er altafgørende.
Det går stærkt på vores tv-station. Ikke to dage er ens. Vi har et højt journalistisk
ambitionsniveau, og målet er at skabe og sikre et mediehus i bevægelse mod en digital
fremtid. Den digitale udvikling betyder, at vi skal kommunikere på flere platforme, og
alle platforme skal supplere og give hinanden merværdi. Vedkommende journalistik, med
fødderne plantet i det nordjyske, er vores råstof.
Kom og vær med til at formidle de vigtigste historier til nordjyderne.
Fra 1. august 2019 søger vi to praktikanter, som har lyst til at lave indhold, der berører
mennesker. Har du mod på at producere nærværende og ikke mindst debatskabende indhold til TV, web og andre platforme, så tag til Nordjylland. Du får mulighed for at prøve
det hele: tophistorien, live, skæve reportager og længere features til vores kanal, skrive
til nettet og arbejde med de muligheder, som de sociale medieplatforme åbner for.
På TV2 Nord får du din tv-uddannelse... men du får mere end det! Du lærer at formidle
levende billeder også til web og sociale medier.
• Introforløb
• Redigeringskursus
• Seks praktikantdage
• Live-kursus
• VJ-kursus
• Studietur til Købnehavn
• Midtvejs- og slutevaluering
• Betalt licens, telefonabonnement, iPad, iPhone og e-avisabonnement

”

Som praktikant på TV2 Nord indgår
du i nyhedsproduktionen på lige fod
med færdiguddannede journalister. Du
lærer bl.a. at skrue et indslag sammen, beskære et billede som VJ og ikke
mindst den nervepirrende disciplin at
være livereporter. TV2 Nord er et superfedt praktiksted med en masse dygtige og hjælpsomme kolleger.
Hvis du er vild med levende billeder,
så er TV2 Nord det helt rigtige sted at
komme i praktik. Foruden at lave en
masse indslag med erfarne fotografer
får du mulighed for selv at styre kameraet som VJ og rapportere direkte
fra marken. TV2 Nord er et superfedt
praktiksted - såvel fagligt som socialt
- siger Rasmus Krøll, nuværende praktikant.

Du kan læse meget mere om at være praktikant på TV2 Nord på vores hjemmeside
på adressen tv2nord.dk/omtv2nord. Her kan du bl.a. læse journalistpraktikant Kresten
Mosbæks beretning om journalistlivet på TV2 Nord.
Vores grundholdning er, at det skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde. Det er vigtigt
for os at vise respekt og åbenhed i tilgangen til vores omgivelser og hinanden. Samtidig
er vi stolte af vores tv-station, der er i konstant bevægelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefredaktør Ingrid Buch,
tlf. 40287190, eller praktikantvejleder Morten Pedholt, tlf. 24209060. Vi forventer, at du
bor i Nordjylland i praktikperioden, som er på 12 mdr.
Lyder ovenstående som noget for dig, så send en ansøgning til:
TV2 Nord
Søparken 4
9440 Aabybro
job@tv2nord.dk

www.tv2nord.dk

