
 
 
Videopraktikant til udviklingsafdeling 
1 år fra 1. februar 2018. 
Send din ansøgning til kj@videnskab.dk senest 1. januar 2018. 
 
Som videopraktikant hos Videnskab.dk vil du indgå i vores udviklingsafdeling, hvor du særligt vil 
være tilknyttet vores YouTube-projekt, der har til formål at formidle videnskab til et ungt publikum. 
Særligt vil du komme til at arbejde med Skønhedslaboratoriet samt udvikling af nye YouTube-for-
mater, der skal formidle sundhedsrelaterede emner.   
 
Udover YouTube-projektet leverer udviklingsafdelingen også videomateriale, der supplerer det 
journalistiske indhold på Videnskab.dk. Du vil derfor også få muligheden for at arbejde med ny-
hedsformidling på video.  
 
Videnskab.dk er en journalistisk arbejdsplads, hvor forskningen er i højsæde. Det betyder, at dan-
ske forskere er vores primære kilder, hvorfor telefoninterviews med forskere er en vigtig del af 
dagligdagen på Videnskab.dk. Videnskab.dk er derudover en arbejdsplads med mange typer pro-
jekter, og det er derfor muligt for dig at udfolde eventuelle talenter til at formidle forskellige emner 
til forskellige målgrupper.  
 
Dine arbejdsområder (primært i forhold til YouTube-projektet): 

 Formatudvikling 
 Research 
 Manus, uplining og tilrettelæggelse 
 Kameraføring, interview og instruktion 
 Redigering 
 Distribution og kontekst (artikelopsætning, sociale medier og YouTube) 

Det forventer vi af dig: 

 Du kan arbejde selvstændigt og at du tager ansvar 
 Du har erfaring med at producere videoer 
 Du har mod på at dykke ned i komplicerede stofområder 
 Du ser muligheder og fordele ved at arbejde med YouTube 
 Det er en fordel, hvis du har erfaring med programmer som Photoshop og After Effects, 

men ikke et krav 

Om Videnskab.dk: 

 Formidler forskning på en let og underholdende måde 
 En tsunami af funfacts ved frokostbordet 
 En arbejdsplads med en uformel omgangstone og masser af kage 

 
Da huset rummer mange forskellige fagligheder får du mulighed for vejledning af flere faglige profi-
ler. Din praktikantvejleder vil være tilrettelægger, Kirstine Jacobsen (kj@videnskab.dk), som er 
projektleder på YouTube-projektet. 


