
Vil du brillere inden for  

korte og lange tv-formater?  

Vil du indfange rørende  

situationer som VJ?  

Og kunne du tænke dig  

at lære et nyt sprog?  

 

Hvis du kan svare ja til ovenstående, så send en ansøgning til Døvefilm. 
  
Døvefilm søger en journalistpraktikant i 12-18 måneder, allerhelst med start fra 1. januar 2018. 
 
Døvefilm laver hver uge 52 minutters TV til DR2. Vi producerer indslag om alt det, der påvirker 
døve og deres hverdag. Det kan være nyheden fra Christiansborg om et lovforslag, der gør 
diskrimination af handicappede ulovligt. Det kan være det nærværende portræt. Eller det kan 
være reportagen, hvor du er ude at rode i affald med en døv skralder. 
 
Vi laver TV til døve, men der er også hørende med i vores udsendelser. Du vil derfor også 
skulle arbejde, som du er vant til fra dit studie, når du interviewer hørende kilder, for eksempel 
politikere og eksperter.  
 
Du bliver tilrettelæggeren. Det betyder, at du skal researche, skrive manus, skaffe kilder, 
planlægge optagelser og endelig coache en af vores døve værter, som stiller spørgsmålene 
for dig på tegnsprog. Du er også selv med ude på optagelse. 
Det betyder, at du på Døvefilm vil oparbejde en lang række kompetencer, som du kan få 
glæde af mange steder i tv-branchen og på journalistiske arbejdspladser.  
 

På Døvefilm bliver du skrap til at: 

- Idéudvikle og pitche historier.  
- Finde frem til og line kilder op  
- Tænke i billeder og andre visuelle virkemidler. 
- Rykke hurtigt på den korte historie med den stramme deadline. 
- Udtænke dramaturgiske greb og overskue tilrettelæggelsen af længere programmer. 
- Filme dine egne indslag. 
- Klippe i Avid Media Composer. 
- Tale tegnsprog - det er god stil at kunne nogle tegn, når du samarbejder med dine døve 

kolleger og er ude hos kilderne. 
 

Døvefilm synes, du er et hit, hvis du: 
- Er selvstændig og ikke bleg for at byde ind med idéer og holdninger 

- Kender til døve og døves vilkår 
- Tænder på læring og udvikling 
- Er klar på at arbejde på en tosproget arbejdsplads 
- Er socialt anlagt 



Døvefilm består af 21 glade medarbejdere. Vi er journalister, fotografer, værter, klippere, tolke 
og administrativt personale.  
 

Bordfodbold, segway og linedance 

I huset lægger vi stor vægt på det sociale. Vi spiller bordfodbold. Vi misser ikke en chance for 
kage. Flere gange om året tager medarbejderforeningen ud og kører på segway, spiller 
petanque, curler eller andet skørt.  
Derudover holder vi en årlig sommerfest og julefrokost.  
 

Ansøgning 
Du er velkommen til at kontakte Jakob Peitersen, som er praktikvejleder. Han er uddannet 
journalist, og vil løbende coache og sparre med dig. 
Har du mod på at høre mere, så skriv eller ring til Jakob Peitersen, jp@deaftv.dk, 25 78 00 67 
eller til redaktionschef Lars Laugesen, lala@deaftv.dk, 51 78 77 75. 
Ansøgning og CV med dokumenterede kvalifikationer sendes pr. mail til adm@deaftv.dk. 
Ansøgningen mærkes ”Journalistpraktikant”.  
 
Ansøgningen skal være Døvefilm i hænde senest mandag d. 18.december 2017 kl. 9.00. 
Samtaler forventes gennemført onsdag d. 20. december 2017. 
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