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TV ØST er et virkelig godt praktiksted. Her får du som praktikant ikke 

lov at falde i ét med tapetet. Du får ansvar. Du får gode og spændende 

opgaver, og der forventes meget af dig. Og vigtigst af alt, så får du lov 

til at lære en hel masse. 
.

På TV ØST lægger vi stor vægt på de digitale 

platforme – og det bliver endnu mere udtalt i 

den kommende tid. Derfor er vores 

praktikantforløb indrettet, så du lærer at begå 

dig på både web, i tv og på de sociale medier. 

Vi har et forløb, som vi følger, og som bringer 

dig rundt på de forskellige redaktioner og 

platforme i huset. Du lærer at skarpvinkle en 

nyhed og skrive den til nettet. Du lærer hvilke 

formater, der virker på Facebook og andre 

sociale medier – og hvordan du både 

redigerer og optager dem. Og du lærer at lave 

nyheder på tv, du får vores VJ-kursus og du får 

kursus i at sende live. 

Men der er også mulighed for at tilpasse 

opgaverne og udfordringerne til den enkeltes 

evner og lyst. For eksempel har vi lige nu en 

praktikant, der har ansvaret for vores 

udkomme på Snapchat, og sidste år havde en 

af vores praktikanter en bærende rolle som 

medvært på vores live valgudsendelser. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Det er meget vigtigt for os her på TV ØST, at 

vores praktikanter får en god tid på stationen 

og får en rigtig god uddannelse. Vores 

arbejdsplads er kendt for, at vi tager os af og 

hjælper hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og vi har tilknyttet en praktikantvejleder som 

sørger for, at det hele kører som det skal. 

Vejlederen tilrettelægger også den månedlige 

praktikantdag, som bliver brugt på feedback, 

øvelser, kurser eller ekskursioner. 

 

Kom i praktik på TV ØST, hvis du vil lære en 

hel masse, have en masse journalistiske 

kilometer i benene og blive tildelt opgaver og 

ansvar nærmest fra dag et. Tidligere 

praktikanter indgår i stor stil i vores egen stab, 

og vi kan se at de, der får job andre steder i 

branchen efter deres uddannelse, er værdsat 

af deres arbejdsgivere. Det tager vi som et 

udtryk for, at man får en god uddannelse som 

praktikant på TV ØST.
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Kontaktinformationer  TV ØST | Kildemarksvej 7 | 4760 Vordingborg 
. 

Praktikantvejleder: 

Jacob Linddahl 

Tlf.: 40535338 

Mail: jali@tveast.dk 
 

. 

Nyhedschef: 

Anders Riisgaard 

Tlf.: 60828707 

Mail: anri@tveast.dk 

. 

Redaktionschef: 

Jesper Friis 

Tlf.: 40432241 

Mail: jefr@tveast.dk 

 

 

 


