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Brænder du for at lave selvstændige videoproduktioner? Tør du at rejse ud i verden med et 
kamera under armen og filme børn i Afrika eller Asien? Så skal du læse videre!  
 
 
SOS Børnebyerne arbejder på at give børn en tryg barndom, hvad enten det er i en ny SOS-familie eller i deres 
biologiske familie.  
 
Opgaverne som praktikant i SOS Børnebyerne 
Som TVM-praktikant hos SOS Børnebyerne bliver din vigtigste opgave at vise SOS Børnebyernes støtter og 
interessenter, at det nytter at hjælpe. Og dine videoer skal blandt andet være med til at oplyse om og markedsføre SOS 
Børnebyerne, så vi kan hjælpe endnu flere forældreløse og udsatte børn.  
 

Du får lov at prøve kræfter med mange forskellige genrer og 
formater – blandt andet reportager, portrætter, testimonials, 
nyheder og explainers – til vores forskellige sociale medier og 
hjemmeside.  
 
Desuden vil du skulle producere videoer og korte film til andre 
platforme og kanaler med forskellige målgrupper lige fra skolebørn 
til medarbejdere i en virksomhed.  
 
Fælles for alle dine produktioner er, at du i høj grad selv er med i 
processen fra ideudvikling til sidste klip. Og hvis du har mod på 
det, er der også mulighed for at starte og fordybe dig i egne 
projekter.  

 
Praktikperioden er som udgangspunkt 6 måneder med start 1. august 2018 og mulighed for forlængelse til 12 måneder. 
 
 
Om dig:  
> Du skal være superbruger af Adobe Premiere Pro. 
> Du skal være god til engelsk. 
> Du skal selv kunne filme – og ikke være teknisk skræmt, da du for eksempel vil komme til at skulle eksportere dine film 
i mange forskellige formater.  
> Du skal kunne arbejde selvstændigt. 
> Du skal kunne lide at rejse, og vil komme rundt i Danmark og på arbejdsrejse til Asien eller Afrika i selskab med SOS-
kolleger og eventuelt vores SOS-ambassadører. 
> Det er en fordel, hvis du har interesse for udviklingsarbejde og NGO’er. 
> Det er en fordel, hvis du også kan tage fotos.  
 
 
Om os: 
> Du kommer til at arbejde i kommunikationsafdelingen, som består af journalister, pressemedarbejdere og SoMe-folk.  
> Du vil indgå i et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi arbejder tæt sammen og tit har skarpe deadlines.  
> Vi lægger vægt på at have et godt socialt miljø og er gode til at have det sjovt sammen - også efter arbejde.  
> SOS Børnebyerne har kontor bag spillestedet Vega på Vesterbro i København.  
> Du vil modtage feedback og sparring løbende.  
> Du vil blive tilbudt stærk fagkyndig træning efter eget ønske. 
 
 
Kontaktinformation:  
TVM-vejleder i SOS Børnebyerne   Nuværende TVM-praktikant  
Jørgen Thomassen Hybler    Mathilde Oda Meyer Jørgensen  
Tlf. 53 35 58 53 / jth@sosbornebyerne.dk   Tlf. 93 87 41 26 / mme@sosbornebyerne.dk  
 
 
Send din ansøgning på e-mail til:  
info@sosbornebyerne.dk 
Emnefelt: ”TVM-praktikant” 
Medsend link til nogle af dine videoer! 


