Nyhedspraktikanter til online og tv på TV SYD
TV SYD satser på gode, solide, væsentlige, sjove og relevante regionale nyheder. Vi
bruger tid på at finde og udvikle historier – og tænke dem både digitalt og til tv. Det
skal vores næste praktikanter være en del af.
Som praktikant skal du primært arbejde med dagens nyheder som en del af
newsdesken eller med forproduktioner i vores nyhedsgrupper.
På newsdesken lærer du, hvordan en historie skal breakes i løbet af dagen, hvordan
du hurtigt finder de rigtige kilder og hvordan man udvikler de bedste takes på dagens
store regionale historier. Du lærer at distribuere din historie til flest mulige mennesker
og bruge ord, billeder, video og grafik til at holde din læser engageret. Platformen er
overvejende tvsyd.dk, men du kan også lave indhold, der ender i vores udsendelser
på tv.
Nyhedsgruppen arbejder som en gravergruppe. Her lærer du at finde og researche
historier og kilder. Det kan være sammen med en fotograf eller som VJ. Som VJ i
gruppen filmer og redigerer du selv indslag til tv og laver video og artikler til online.
Vi går op i, at vores praktikanter har det godt og lærer noget. Derfor har vi jævnligt
praktikantdage med feedback og tid til fordybelse. Vi arrangerer kurser, oplæg og
speaktræning, og en gang om året tager praktikantgruppen på tur. Praktikantgruppen
tager desuden ofte selv initiativ til vin-aftener, pubquiz og lignende.
Praktikanter på TV SYD kan forvente daglig feedback på produktioner fra dagens
nyhedsredaktører eller forproduktions-redaktøren. Derudover er der fælles, skriftlig
efterkritik.
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Vi søger 2 praktikanter.
Mød os på TV 2 i Odense den 9. april i uge 15 og besøg os på Media Park 1 i
Kolding resten af samme uge.
Ring til praktikantvejleder Eva Jakobsen på 29 46 92 28 for at høre mere. Du
kan også kontakte en af vores nuværende praktikanter: Jacob Sejer
(jase@tvsyd.dk), Sara Skovhave (sask@tvsyd.dk), Line Sahl (lisa@tvsyd.dk)
eller Julie Nielsen (juni@tvsyd.dk).
Se også mere her: http://www.tvsyd.dk/tvsyd/uddannelse-p%C3%A5-tv-syd-1

