
GENERAL UDDANNELSESPLAN 

EMPTYHOUSE er et digitalt medie- og kommunikationsbureau med base på Vesterbro i København. 
Vi producerer video- og kommunikationsløsninger - især for større virksomheder og organisationer. 
Vi er selv uddannet inden for kommunikation og journalistik, og vi er kendetegnet ved at gå langt for 
vores samarbejdspartnere, blandt andet ved at være så fleksible som overhovedet muligt. Du vil 
derfor få en meget varieret praktikperiode, hvor du i din hverdag både skal fungere som en del af et 
team og på egen hånd. Du vil få stor frihed til selv at tilrettelægge din hverdag, aftale deadlines og 
meget mere.  

Dit arbejde vil især bestå i at tilrettelægge, filme og redigere videoopgaver, samt klippe allerede 
optaget materiale. Du skal også være klar på at løse forskellige tekstopgaver, ligesom vi forventer, 
at du har stor forståelse for kommunikation på internettet og de sociale medier. Du er komfortabel 
med at tale til ledende CEOs, politiske ledere, lokale beboere og den næste generation. 
For os er filmisk stil og tone en vigtig del af præcis kommunikation. Vi er derfor konstant i udvikling 
og sørger altid for, at vores udstyrspakke er mere end opdateret og altid på forkant med de tekniske 
specifikationer. Du vil derfor komme til at arbejde med nogle af de bedste kameraer, stabilisators, 
sliders, droner og meget mere. 

Vi tilbyder et praktikforløb, hvor du kommer langt omkring forskellige journalistiske 
grundprincipper koblet sammen med både store og små virksomheders interne og eksterne 
kommunikation. Du vil få en grundig teknisk forståelse for videoproduktion - både når der optages 
og i den efterfølgende redigering. Du lærer at kunne tage kunders løse idéer, krav og forventninger 
og omsætte dem til færdige kommunikationsprodukter.  Kort sagt er du med fra A-Z og vil blive en 
vigtig del af vores kontor og en medarbejder på lige fod med os andre. 
  
Hvad forventer vi af dig? 
Vi forventer, at du har lyst til at lære, og at du ikke er bange for at kaste dig ud, hvor du ikke kan 
bunde. Vi forestiller os, at du synes, det er sjovt at nørde med kameraudstyr og rode med små 
detaljer i postproduktionen. Vi forventer også, at du er kreativ og vil komme med nye input til vores 
arbejde.  Du er klar til at kaste dig over Final Cut Pro og har kendskab til eller lyst til at 
eksperimentere med andre programmer, der kan tilføje værdi til produktionen - eksempelvis After 
Effects, DaVinci Resolve m.m. 
  
Feedback/efterkritik  
Vi sender aldrig et produkt ud af huset, inden vi har haft flere øjne på. Så du vil opleve, at feedback 
og efterkritik er en del af din dagligdag. Derudover vil der være faste møder med din praktikvejleder, 
hvor du vil få en grundigere feedback og coaching, og hvor I løbende evaluerer, og hvor du også kan 
komme med ønsker til tilrettelæggelse af dit videre forløb. Din praktikvejleder vil under hele 
opholdet være Mads Aarup Jensen. 

Vi glæder os til at høre fra dig.


