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

Jobbet
På Louds nyhedsredaktion vil vi gentænke,
hvad nyhederne skal og kan – og hvordan vi
bedst fortæller dem.
Vi søger derfor journalistpraktikanter, der er
klar på at udfordre sig selv, sine kollegaer og
alt det, vi tænker om nyheder.
Vi udkommer hver time med seneste nyt,
og derudover har vi fire andre
nyhedsformater, der bliver afviklet live og
udkommer som podcast.

Foruden et ungt team og gode kolleger kan
du i din praktiktid hos os blandt andet se
frem til at:

Journalistisk holder vi især et skarpt øje
med EU, uddannelse, udland, ungeliv,
sociale forhold og politik set med yngre
øjne, så har du interesse i disse områder
er det kun en fordel – og vi ønsker, at du er
frisk på at komme med nye områder og
ideer, vi kan kaste os over.
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Udvikle og tilrettelægge podcasts
Få erfaring som nyhedsfortæller
Finde og skabe nyheder
Få stor erfaring med at interviewe
Blive knivskarp til at vinkle historier
Arbejde med at skabe konstruktiv
journalistik
Komme ud og tale med unge som dig
selv og være med til at fortælle deres
historier
Lære at arbejde op til skarpe deadlines
Få frihed til arbejde med egne historier
og ideer

På nyhederne er vi et ungt hold, og derfor husker vi tydeligt vores egen praktiktid.
VI ved hvor vigtigt et godt praktikophold er, og alle på redaktionen hjælper med at få det til
at ske. Inklusive dig selv. Undervejs i praktikken har du mulighed for at præge dit ophold i
samarbejde med vejlederen.
Du kan dele din praktiktid op, så du også får tilbuddet om at komme forbi redaktionen i
København. Hvordan det fungerer, kan du læse mere om her:
Stillingen (Svendborg)
12 måneders praktik på LOUD Nyheder.
8 måneder på Nyhedsredaktionen i Svendborg (eller alle 12 måneder hvis det er ønsket)
4 måneder på valgfri redaktion – efter sparring med praktikantvejleder.
Vi slår tre pladser op. 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

