RADIO LOUD SØGER JOURNALISTPRAKTIKANTER
- og vi vil gerne have dig med på holdet!

Jobbet
LOUD er et public service-medie, der er
skabt af, for og med unge. Det gør os til mere
end en radiokanal. LOUD er et
landsdækkende lydunivers, der faciliterer
samtale og fællesskaber. Det gør vi gennem
radio og podcastformater med fokus på
aktualitet, nyheder, kultur og musik. Vi har
en konstruktiv tilgang, hvor vi bygger vores
fortællinger op omkring viden og identitet,
som kan bidrage til at skabe indsigter,
perspektiver og løsninger på vores vinkler og
historier. LOUD har en ambition om at samle
unge gennem fællesskaber, hvor man kan
mødes i en samtale omkring skabelsen af
identitet og holdninger til, hvordan
fremtidens samfund skal udvikle sig. Vi er
nysgerrige på nye stemmer, greb og måder at
producere indhold til flere platforme.
Som journalistpraktikant hos os er der
mulighed for at afprøve sig selv i flere roller.
På vores københavnerhold søger vi to, der
tør at bryde med den traditionelle tilgang til
journalistikken.

To der har lyst til at dele modige og kreative
tanker og vinkler.
Som praktikant hos LOUD indgår du på lige
fod med dine kollegaer på de respektive flader.
Vi har både uddannede journalister, grafikere,
lyddesignere og andre dygtige folk fordelt
på redaktionerne, så der er masser af læring
og sparring at hente. Alle er med til at skabe
LOUD - også dig. Derfor forventer vi, at du har
lysten til at bidrage, til at skabe og selvfølgelig
modet til at fejle og bare være dig selv.
Udover alle vores journalister, redaktører,
teknikere, produktion, SoMe-folk osv., så består
LOUD også af vores lyttere – de er kernen i alt,
som vi skaber, og vi lytter til deres input. LOUD
har studier både i København og i Svendborg.
Det er altid muligt at afprøve begge steder,
men som udgangspunkt vil du starte i
København og blive tilknyttet redaktionerne
der.

Stillingen (København)
12 måneders praktik på LOUD Aktualitet & Kultur
3 måneder på morgenprogrammet
3 måneder på debatten
3 måneder på Kulturprogrammet
3 måneder på Musikprogrammet ELLER udlandsprogrammet
Her kan du prøve kræfter med: aktualitet, nyheder, debat hvor vi går lidt dybere ned de dagsaktuelle historier, kultur/musikindsigt, liveradio, interview, tilrettelæggelse, idéudvikling, research,
forståelse og arbejde med konstruktiv journalistik, vinkling og reportage.
Hvis du vil du høre mere om praktikstillingerne kan du kontakte:
Praktikantvejleder (Svendborg) Martin Sodemann: Martinsodemann@radioloud.dk
Praktikantvejleder (Kbh) Camilla Michelle Mikkelsen: Camillamichelle@radioloud.dk
Vi glæder os til at høre fra jer!
Tjek os ud på:
https://loud.land/
Instagram: @radio.louddk

