ER DU TIL VIRKELIGHED,
VARIATION OG VIRKSOMHEDER?

Og har du lyst til at fortælle om, hvordan danske virksomheder skaber vækst og
arbejdspladser? Så skal du søge stillingen som TV- & Medietilrettelægger praktikant
i DI og blive en del af en af Danmarks mest ambitiøse kommunikationsafdelinger.
Arbejdet spænder fra teknisk krævende
reportager fra boreplatformen over fornemme interviews med ministre og til
at fange stemningen på Folkemødet på
Bornholm.
Dine videoproduktioner bliver delt via
flere forskellige kanaler: bl.a. i DI Business nyhedsbrev (der dagligt sendes ud
til 8000 abonnenter), på di.dk og en stor
del på vores profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn, som samlet har mere
end 50.000 følgere.
Vi er over 30 kreative og sjove kommunikatører, der gerne vil udfordre dig – og
udfordres af dig. Teamet tæller tidligere
tv-journalister, webudviklere, flash-nørder og kommunikationseksperter, der
kan tilbyde dig sparring og samarbejde
på højt niveau.
Til gengæld er det vigtigt, at du allerede
har styr på de basale tekniske færdigheder – altså kan lave lækre billeder, sprød
lyd og klippe hurtigt og skarpt – for du
bliver den eneste videofotograf i vores
hus på Rådhuspladsen i København.

Konkret skal du bl.a.:

** producere video til DI’s site
** tilrettelægge, filme og redigere
** arbejde med både reportage og
nyhedsformater sammen med
vores DI Business redaktion
(ofte i samarbejde med vores
journalistpraktikant)
** idéudvikle, tilrettelægge og producere video til undervisning og
kampagner.

Du skal være:

** klar på at redigere i Adobe Premiere
Pro
** fortrolig med kamera og lyd (vi
bruger et Canon 5D Mrk II)
** parat til at løse hverdagens små
hurtige opgaver men også større,
mere krævende opgaver
** idérig, selvstændig og fuld af initiativ.

Til gengæld kan vi tilbyde:

** masser af spændende opgaver
** mulighed for at opbygge et solidt
netværk i dansk erhvervsliv
** højt til loftet og sjove og ambitiøse
kolleger, der kan lide hinanden
** en af byens bedste kantiner og gode
fester.

Sammen laver vi en detaljeret uddannelsesplan, der sikrer din udvikling og feedback på alle opgaver. Du skal påregne
en vis rejseaktivitet.
Stillingen er af seks måneders varighed
med mulighed for forlængelse.

Vil du vide mere?
Chefkonsulent og praktikantvejleder
Marianne Nygaard Ditlefsen
T: 2671 6545
M: msoe@di.dk
Videojournalist
(og tidligere TVM praktikant i DI)
Marie Victoria Nedergaard
T: 2167 5692
M: mavn@di.dk

Testimonial fra tidligere
TVM’ere
Vores tidligere TVM-praktikanter
har lavet en lille film, der viser en
bred palette af opgaver, der er i DI.
Se den HER.

DI er Danmarks største erhvervsorganisation. Vi arbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og vilkår – for derigennem at sikre vækst
og velfærd i Danmark. Derfor arbejder DI også langt ud over de snævre erhvervsmæssige områder og beskæftiger sig blandt andet meget med uddannelses-, miljø- og international politik. DI har 11.000 medlemsvirksomheder, der strækker fra små, familieejede produktionsvirksomheder i provinsen
til store internationale virksomheder. DI har afdelinger i blandt andet Bruxelles, Shanghai, Delhi og New York.
> Læs mere om DI på di.dk

