Du bli’r god - fordi du får lov
Vi giver dig muligheden - du skal bare turde...

Teorien er ganske enkel, når det gælder praktikanter på TV 2/Bornholm: Vi tror på, at
praktikanter bliver gode af at opleve virkeligheden. At du vokser, når du får ansvar.
Du bliver god, når du får lov. Og at det først er rigtig sjovt, når det er for alvor.

Som journalistpraktikant på TV 2/Bornholm får du et ophold fyldt med en masse
forskellige udfordringer og sjove 12/18 mdr. sammen med både unge og erfarne
kolleger. Vi kan godt love dig, at du ikke kommer til at kede dig. Kort sagt vil du tage
herfra med en fyldt værktøjskasse og rigtig mange erfaringer rigere. Årsagen er, at
vi tilbyder dig en arbejdsdag, hvor vi gerne vil bruge det, du har præsteret. Vi har en
masse dygtige og hjælpsomme kolleger, der nok skal hjælpe dig i mål.
Du skal have kørekort, så du kan køre ud på egen hånd, hvis du skal blive VJ sidst i
praktikforløbet. Du skal også have mod på at præge din egen hverdag og have lyst
til at være en del af fællesskabet. For sagt i al beskedenhed: Her er en særlig stemning,
som du aldrig vil glemme.
Ud over en masse nyheder til tv, web og SoMe får du lov til at hjælpe vores Mellem
os-redaktion. Her skal der findes gode historier og gæster til interviewprogrammet.
Bornholm er en event-ø. Du kender helt sikkert Folkemødet, men vi har også en stor
kokkekonkurrence for stjernekokke, trollingkonkurrence og en hurtigt voksende
musikfestival. Alle disse events laver vi naturligvis fjernsyn fra. Og vores praktikanter
er ofte med. Så der bliver rig mulighed for at lave en masse tv-indslag, prøve live-ontape og måske også rigtig live. Og ikke mindst få ansvaret for en eller flere længere
produktioner.
Det er let, og faktisk ikke særlig dyrt, at komme til og fra Bornholm. Vi forventer,
at du bosætter dig på øen og bliver en del af det bornholmske samfund.

Du er velkommen til at besøge os inden 10. november. Vi betaler billetten
til de hurtigste. Heldigvis kan vi også mødes når som helst på fx Teams, så du
kan komme med rundt på stationen, hilse på de nuværende praktikanter og
få en personlig samtale.
Ring straks til redaktionschef Peter Funch på 4042 5285, når du har set dette
og lav en aftale. Så finder vi en løsning – og skriv så en ansøgning i en fart!
Venlig hilsen
Peter Funch, redaktionschef.
Steffan Larsen, reporter, VJ og praktikantvejleder.
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