Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på VICE Danmark
Redaktionen
VICE DANMARK består af 10 faste medarbejder (foruden praktikanter, projektansatte o. lign). Her
er tale om redaktører, skrivende journalister, SoMe-medarbejdere, oversættere og tilrettelæggere,
som fordeler sig over medieplatformene vice.com, munchies.com og VICE Magazine. Desuden
rummer huset en produktionsafdeling (video) samt grafikere, som redaktionen samarbejder tæt
med.
Forløb og arbejdsopgaver
Praktikanten vil som udgangspunkt være i praktik 6 måneder fordelt på vice.com/VICE Magazine
(4 måneder) og munchies.com (2 måneder). Der er et ugentligt redaktionsmøde og to månedlige
møder for hhv. idéudvikling og efterkritik, som praktikanten deltager i.
Praktikanten vil ligesom redaktionens øvrige medlemmer producere artikler indenfor forskellige
genrer og formater – fra den korte aktualitetshistorie over interviews og det personlige essay til den
lange feature. Praktikanten vil ligeledes arbejde med alle de forskellige stofområder, som VICE
beskæftiger sig med – dog med hensyntagen til og blik for praktikantens egne videns- og
interesseområder.
Desuden vil praktikanten, afhængigt af motivation og niveau, i samarbejde med
produktionsafdelingen og vores social media-afdeling få mulighed for at tilrettelægge og producere
videoindhold til vores sociale platforme.
Endelig vil praktikanten få erfaring med arbejdet som redigerende på vice.com. Her vil det indgå
som en fast del af praktikantens arbejdsopgaver at stifte bekendtskab med vores internationale
netværk og screene ifm. udvælgelse af potentielle oversættelser samt versionere og redigere
oversættelser, så de sprogligt, tone- og stilmæssigt rammer vores danske DNA.
Forventninger
Vi forventer, at praktikanten er initiativ- og idérig og en modig fortæller, der tør sætte sig selv på
spil, og som opererer ubesværet på tværs af platforme. Vi forventer desuden en høj grad af
selvstændighed og gåpåmod, da vi er en lille redaktion i hastig udvikling, hvor dagligdagen af og til
kan være hektisk og uforudsigelig.
Herudover er det en klar fordel, at praktikanten er flydende på engelsk og også gerne har
kendskab til andre af de større europæiske sprog, da VICE er et globalt medie med en
international berøringsflade. Erfaring med videoproduktion og tilrettelæggelse er ikke et krav, men
et plus.
Vejledning og udbytte
Praktikanten vil løbende få feedback på sine produktioner. Desuden vil hun eller han få tilknyttet en
praktikantvejleder, som vil give yderligere individuel sparring og vejledning.
Udover at øve grundlæggende journalistiske færdigheder som sprog, struktur, vinkling vil
praktikanten skærpe sine evner som fortæller på tværs af medieplatforme i et ungt, dynamisk og
internationalt multikanalnetværk, hvor vi fortæller historier til mere end 600.000 månedlige brugere
i alderen 17-35.

Praktikanten vil få et indgående kendskab til de virkemidler og den tone, som der skal til for at
ramme VICE’s målgruppe – på tværs af platforme og formater. Vedkommende vil både lære at
arbejde under tidspres og med længere deadlines.

