
Generel uddannelsesplan for praktikanter hos: 
 

 
 

Fakta 
 
Mastiff er et af de førende produktionsselskaber i Danmark, når det gælder tv-
underholdning. Med 100 timer i den bedste sendetid om året er vi blandt de allerstørste. 
Vi byder på førsteklasses underholdning inden for de fleste genrer, og er kendt både for 
vores egenudviklede seerhits, der har taget verden med storm, samt vores særlige talent 
for at forfine udenlandske formater og gøre dem til danske landeplager. 
 
Et Mastiffprogram kan kendes på sin høje kvalitet – både indholdsmæssigt og 
produktionelt. Vi gør en dyd ud af at levere store følelser og smukke billeder, hvad enten 
det gælder fantasifulde børneprogrammer, stor studieunderholdning med blanke gulve 
eller spektakulær reality. Som et skræddersyet jakkesæt kan man mærke, at Mastiffs 
programmer er ‘håndlavede’ med stilsikker sans for enhver detalje. 
 
Mastiff har navnesøstre i Sverige, Norge og Polen. 
Mastiff har indtil 2016 været en del af den internationale Zodiak-koncern. Men i foråret 
2016 fusionerede koncernen med det franske Banijay, som i Danmark har 
produktionsselskabet Nordisk Film under sig. Mastiff og Nordisk film er dog fortsat to 
selvstændige produktionsselskaber med vidt forskellige kompetencer. 
 
Mastiff har produceret nogle af de største successer indenfor dansk tv. Udover 
flagskibene Vild med dans og Paradise hotel er Mastiff kendt for blandt andre:  
’Mænd på barsel’, ’Spis & spar’, ’På rejse med Riising og mor’, ’3xBeliggenhed’, ’Versus’ , 
’Sæt pris på dit hjem’, ’Rosa fra Rouladegade’ og ’BS programmerne’. 
 
 
 
 
 



Praktikperioden 
 
Praktikanter hos Mastiff får mulighed for at stifte bekendtskab med alle forskellige faser 
indenfor tv-produktion. 
Som praktikant hos Mastiff føler vi et stort ansvar for dit praktikforløb, vi ansætter derfor 
ikke allerede dygtige tilrettelæggere og journalister, men personer som hungrer efter at 
lære hvad de mange tv-genrer kan. Og så går vi op i af vi kan lide at være sammen med 
dig! 
 
Praktikanter hos Mastiff vil under forløbet blive gennemprøvet i research, tilrettelæggelse, 
postredigering, interviewteknik, manus- og speakskrivning, idéudvikling, VJ-journalistik og 
indføring i de forskellige positioner på en redaktion. 
Hos Mastiff ligner to arbejdsdage aldrig hinanden og som praktikant skal man være 
indstillet på lange dage i ”marken”, dage på kontoret og medvirkende der kan ringe på 
alle tider af døgnet. Men hos Mastiff er det altid sammenhold, samt en sjov og uformel 
tone, der kendetegner stemningen. 
 
Mastiff ligger i København midt imellem Nørrebro og Østerbro. Huset rummet et sted 
mellem 50-200 ansatte, alt efter hvor mange produktioner vi har i gang. 
Mastiff  har altid 3-6 praktikanter ansat ad gangen og selvom man som praktikant har 
travlt, forsøger vi at skabe et fællesskab og en ”praktikantånd”. Praktikanterne spiser 
gerne frokost sammen med jævne mellemrum, vi holder uddannelsesdage og tager 
gerne på besøg hos andre spændende tv-virksomheder.  
 
Som hovedregel er man som praktikant fast på en redaktion i 3-4 måneder, hvorefter man 
bliver tilknyttet en ny redaktion.  
Mastiff har som oftest praktikanter med på ’Vild med dans’ og ’Paradise hotel’. 
 
Studerende fra alle uddannelsessteder kan søge vores praktikstillinger.  
Vi ansætter for en periode på 12 måneder, men ser gerne at der er mulighed for at kunne 
forlænge med yderligere ½ år. 
Det er et krav at praktikanten har kørekort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduktion, vejledning og efterkritik 
 
Praktikantvejlederen introducerer praktikanten til Mastiff og hverdagen i virksomheden. 
Herefter tilknyttes praktikanten en fast vejleder på sin redaktion (typisk redaktionschefen), 
der forestår den daglige vejledning, coaching og feedback på indslag. 
Praktikantvejlederen står altid til rådighed for praktikanten, hvis der er aktuelle problemer 
eller spørgsmål.  
Et decideret praktikantmøde finder sted hver tredje måned sammen med vejlederen, 
hvor der gives konkret efterkritik og coaching og hvor vi gør status på praktikantens trivsel 
i huset.  
Praktikforløbet afsluttes med en uddybende samtale med gode råd om fremtiden. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Praktikantvejleder, Christine Høybye  
Telefon: 35 550 550  
E-mail: chho@mastifftv.dk 
 


