Discovery Networks Danmark søger Digital-praktikant til entertainment og streaming
Interesserer du dig for den digitale side af mediebranchen – og er du vild med underholdningsformater?
Så er en praktikplads hos os måske noget for dig!
Discovery Networks Danmark søger praktikant til Digital Entertainment i efteråret 2018 fra cirka august-december, og vi vil rigtig gerne høre fra dig!
Hvordan skærer man online video content til nyheds-og indholdssites som f.eks. bt.dk og Realityportalen? Hvordan præsenterer vi alt fra De unge mødre, 5. gear og Mythbusters på
brugernes skærme, så alt spiller?Hvordan skal vores udgivelsesstrategi for Ex on the Beach se ud – og hvordan koordinerer vi med Marketing?Digital Entertainment er i en rivende
udvikling, og der har aldrig været større fokus på os. Vi varetager alle opgaver forbundet med vores underholdningsformater på www.dplay.dk og klipproduktionen herfra til eksterne
partnere som bt.dk og Realityportalen.

Om praktikforløbet:
Du vil som praktikant løse opgaver forbundet med drift
og opdatering af vores streamingplatform Dplay, og du
vil producere short form video til alle tænkelige online
medier og aviser, fra vores brede vifte af programmer der
spænder over seks underholdningskanaler.
Vores lille team arbejder hurtigt i en uformel tone, og du
kan forvente masser af ansvar og egne beslutninger. Du
vil have tæt kontakt med Presse og Marketing og følge
dine egne projekter helt til dørs. Vi sørger for grundig
oplæring og håber, at du har en masse gode ideer til,
hvordan vi kan blive endnu bedre til dét, vi gør.

Dine opgaver kan bl.a. være:
• Publicering af indhold og opdateringer på www.dplay.dk
• Redigering af for- og undersider på www.dplay.dk
• Klipproduktion – short form indhold til en lang række
platforme
• Analyse af vores indhold; hvad virker og hvorfor?
• Idéudvikling – til videoindhold, strategi og eksekvering
• Deltagelse i tværfaglige møder på tværs af husets mange
afdelinger
• Ad hoc opgaver til Marketing
Om dig:
Det er et krav, at du er studerende på en relevant
videregående uddannelse, men allervigtigst er det, at du
er digitalt interesseret og har mod på at lære en masse om
branchen. Du har appetit på ansvar og medbestemmelse og
tager ejerskab for dine opgaver.

Rammerne:
Vi er indstillet på at give dig en erkendtlighed på 3.000
kr. om måneden som et supplement til din SU, i overensstemmelse med lovgivningen på området. Vi kan også
tilbyde dig en sund og gratis frokostordning, og vi er
naturligvis fleksible i forhold til skole, ferier, osv.
Din arbejdsplads vil være på H.C Andersens Boulevard 1,
1553 KBH V.
Spørgsmål? Ring til OTT Programming and Inventory
Lead, Simon Eriksson Roneklindt på: 61681360.
Sådan søger du:
Ansøgningen bedes sendt til:
Linda_Kabashi@discovery.com markeret med emnet
’Digital-praktikant til entertainment og streaming’.

Discovery Networks Danmark ApS er den danske medievirksomhed bag blandt andet Kanal 5, 6’eren,
Eurosport- og Discovery-kanalerne samt streamingtjenesterne Dplay og Eurosport Player. De i alt 13
tv-kanaler har en kommerciel seerandel på godt 20%, hvilket gør Discovery Networks Danmark til den
tredjestørste kommercielle tv-gruppe. På tværs af vores platforme får danskerne en stærk kombination
af action-packed underholdning, nærværende reportager og førsteklasses sport som bl.a. fodboldlandsholdets kampe, Alka Superliga og Premier League.

