
STV Production A/S søger journalistpraktikant 
 
Sådanmark er et dagligt aktualitetsprogram, som STV Production A/S producerer i samarbejde med 
TV 2/Fyn til alle otte TV 2-regioner. Programmet varer 28 minutter og er bygget op omkring de 
bedste historier fra alle regionerne. Det handler om det liv, som vi danskere lever overalt i landet. 
Programmet havde premiere den 16. januar 2017 og sendes mandag-lørdag på regionernes egne 
kanaler. Det produceres live on tape i TV 2/Fyns studie i Odense. Se de seneste udsendelser her. 
 
Programmet bestyres på skift af de to værter, Henriette Honoré og Annemette Voss, som hver dag 
har besøg af en medvært med noget på hjerte. Sammen ser de historierne og taler om dem.  
 
Sådanmark produceres af en skarp, lille redaktion, og vi arbejder hårdt for at skabe det bedste 
program til vores otte kunder og alle deres seere i hele Danmark. Og vi har det rigtigt sjovt imens. 
 
Som praktikant får du ansvaret for at booke og line medværterne op i tæt samarbejde med 
redaktøren. Det vil sige, at du skal kunne finde og se en god, aktuel historie, du skal kunne vinkle 
den skarpt, og du skal være med til at sørge for, at vi bliver ved med at være kendt for at være et 
program, som man gerne vil tage til Odense for at være med i. Vi gør meget ud af den gode 
stemning både før, under og efter optagelserne, og vi tror, at seerne kan mærke det. Vi og vores 
medværter skal være godt selskab. 
 
Du får træning i at udvikle og pitche vinkler, at interviewe mennesker, at skrive manus til værter 
(vi arbejder i INews) samt at klippe i Avid. Vi vægter nøjagtighed, præcision og idérigdom højt og 
giver aldrig køb på fortælleglæden. 
 
Er du interesseret i at komme i betragtning som Sådanmarks praktikant, forventer vi, at du har sat 
dig ind i programmets præmis og at du kan fremsende idéer til medværter samt vinkler på dem.  
 
Det praktiske: 
Arbejdsstedet er TV 2/Fyn, Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ.  
Stillingen er seks måneder med start fra 1. august. 
 
OM STV: 
STV Production A/S arbejder med udvikling og produktion af TV-koncepter indenfor forskellige genrer som factual 
entertainment, dokumentar, livsstil, underholdning, comedy og kultur. I alle tilfælde er det passionen for at fortælle 
historierne med maksimalt engagement og respekt for de medvirkende og for seerne, der driver os. Uanset om det 
er til hovedkanaler eller nichekanaler, web-tv eller ved store events, arbejder vi altid sammen med branchens 
dygtigste, og vi er konstant i bevægelse i jagten på de bedste resultater. Det betyder meget for os at være en god 
arbejdsplads, hvor der hersker åbenhed og indsigt i beslutningerne. Vi tror de bedste resultater opstår med 
mennesker, der arbejder i et trygt og loyalt miljø. 

Vi lever for at fortælle historier, vi drømmer om at skabe store “TV-moments” og vi elsker høje seertal. Men 
allermest arbejder vi for at levere det, vi har lovet. 

Send din ansøgning hurtigst muligt til redaktør Pernille Redder; pernille@stv.dk eller ring, hvis du 
har spørgsmål på 20 60 10 90. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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