DR SJÆLLAND
Skarp radio – live, i nyheder og på
nettet

OM DR SJÆLLAND

På DR Sjælland vil du lære at skære en nyhed - både til radio og net.
Du vil fungere som producer og vognreporter, hvor du er på live! Du
vil også få tid til at arbejde med dine egne historier i vores nyhedsog baggrundsgruppe, hvor du producerer reportager og indslag.

10 daglige
nyhedsudsendelser, 7
nyhedsoverblik og godt
syv timers daglig
regionalradio.
Producerer flere
landsprogrammer på P4.
”Hit med Historien”, ”Diva
& Dario”,”Klik”, ”Pop op”
og ”Mens vi venter”
(juleaftensdag).

Vi arbejder i teams, hvor alle har og tager ansvar, og hvor
udfordringer angribes med ildhu. Vi er en redaktion fuld af humør og
godt socialt samvær. Og selv om der er drøn på, er alle i huset med
til at give dig feedback på dit daglige arbejde.

Har ry for at være et
godt uddannelsessted
og en god arbejdsplads
socialt.

Vi har det sjovt. Der er fart på, og vi laver skarpe og relevante
nyheder. Vi søger én journalistpraktikant i 12 måneder.

Væsentlighed er kodeordet i næsten alt, hvad vi laver. Men derfor
skal det ikke være kedeligt. På DR Sjælland lærer du at ramme en
målgruppe lige i hjertet og hjernen. Og der bliver også rig mulighed
for at ”lege” med både sproget og medierne, hvis du vælger at blive
praktikant hos os. Både i radioen og på dr.dk, leger vi blandt andet
med video, grafik og interaktive virkemidler. En løbende udvikling du
kan blive en aktiv del af.
DR Sjælland er en nyhedsorienteret regionalradio med flotte
lyttertal og høje ambitioner. Vi sætter dagsordenen i hele regionen
- fra Gedser til Odden. Men også nationalt, hvor vi leverer nyheder
og reportager til Radioavisen. Helst i toppen af Radioavisen.
Så har du nyhedsnæse, er du god til at arbejde både selvstændigt
og i teams, og har du mod på at få ansvar og arbejde i et dynamisk
miljø med gode kolleger – så er det i Næstved, det foregår.
Se mere om os her: dr.dk/p4/sjaelland og på facebook.com/drp4sj
Vi forventer:
• At du med stor lyst og idérigdom kaster dig ud i opgaverne.
•

KONTAKT

Redaktionschef
Allan Lardell,
2030 7755, lrd@dr.dk.
Praktikantvejleder
Maja Normann,
2120 6063, mnm@dr.dk.

At du har kørekort og bosætter dig i regionen.

Du kan forvente:
• At du får en fantastisk praktiktid og en god uddannelse

TJENESTESTED
DR Sjælland, Vadestedet 1, 4700 Næstved
ANSØGNING
Uploades elektronisk på Praktikmatch.dk

Journalistpraktikant
Louise Wimmer Elmhoff.
2854 3468, loel@dr.dk
Journalistpraktikant
Johanna Maj Varming
2854 3460, jova@dr.dk

