Discovery Networks Danmark søger SoMe-praktikant til efteråret 2018
Er du interesseret i TV, underholdning og sociale medier? Og er du i gang med en uddannelse inden for medier, kommunikation og/eller
design? Så er en praktikplads hos os måske noget for dig!
Hos Discovery Networks Danmark har vi en ambition om at være førende indenfor nytænkende, engagerende og underholdende content på sociale medier, og lige nu er vi på jagt efter
en praktikant, der kan hjælpe os i efteråret. Det er vigtigt, at du har tonsvis af idéer til, hvordan man udvikler og ekspanderer på de sociale medier. Du kan nemlig bidrage til, at vi får
vores programmer på blandt andet Kanal 4 og Kanal 5 ud at leve på de sociale platforme. Det er derfor også en klar fordel, at du kender vores programmer og har en idé om, hvad vi
står for.
Vi er ikke bange for at inddrage vores praktikanter, som kan forvente at få både ansvar, støtte, konstruktiv feedback og ansvar. Sammen med dit team kommer du til at være i tæt samarbejde og dialog med andre afdelinger som Presse, Marketing, Program og eksterne produktionsselskaber.
Dine opgaver kan blandt andet være:
Om dig:
Rammerne:
• Produktion af indhold til vores forskellige SoMe plat
		 • Du benytter og har et stort kendskab til Facebook,
Vi er indstillet på at give dig en erkendtlighed på 3.000 kr.
forme – lige fra videoproduktion, til grafiske elementer,
Instagram, Twitter og Snapchat
om måneden som et supplement til din SU, i overensstemtekster, GIF’er eller måske noget helt andet?
melse med lovgivningen på området.
• Du er kreativ, ikke bange for at komme med ideer og 		 Vi kan også tilbyde dig en sund og gratis frokostordning,
• Idegenerering og udvikling af koncepter til digitale plat		 ved, hvad der hitter på internettet lige nu
og vi er naturligvis fleksible i forhold til skole, ferier, osv.
forme
• Du har et sprudlende sprog og en sans for taglines,
Praktikken er som udgangspunkt 37 timer og af 6
• Kundeservice på vores SoMe platforme
slogans osv.
måneders varighed og med opstart den 1. august 2018.
Dit praktiksted vil være på H.C Andersens Boulevard 1,
• Opdatering af de forskellige SoMe platforme
• Du brænder for kommunikation og markedsføring
1553 KBH V.
• Det vil være en fordel, hvis du har kompetencer i Photo- Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen kontakt venligst
shop, indesign samt video-redigeringsprogrammer som chef for PR- og Digital, Lena Bøgild: lena_boegild@discovPremier Pro
ery.com/20432919
• Du er selvstændig og samtidig en sikker teamplayer, 		 Sådan søger du:
der kan overholde deadlines og arbejde problemfrit i en Ansøgningen bedes sendt til
organisk gruppe og omskiftelig hverdag
Linda_Kabashi@discovery.com markeret med emnet
’SoMe-praktikant’.
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.

