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Praktikant til P8 Jazz

Har du lyst til at arbejde professionelt med musikradio? Brænder du for musikformidling og særligt jazz? 
Kan du lide at idéudvikle og har du lyst til at prøve kræfter med tilrettelæggelse? 

P8 Jazz søger en akademisk praktikant, der har lyst til at bidrage til programmer og det daglige 
redaktionsliv på P8 Jazz. Praktikken begynder 1. februar 2012 eller efter aftale.

Om P8 Jazz
P8 Jazz er en digital radiokanal (DAB) som sender masser af jazzmusik fra både ind og udland, fra fortid 
og nutid, gamle og nyproducerede programmer om jazz samt livekoncerter. Kanalen reflekterer jazzens 
univers gennem både musikflader, arkivprogrammer og direkte programmer. Musikken på P8 Jazz har 
som mål at favne og udfordre lytteren.  

Som praktikant hos os får du mulighed for at prøve kræfter med…..
Idéudvikling og at arbejde med DRs arkiv
Research til programmer og research af ny musik
Tilrettelæggelse og musikformidling

Vi forventer at du
Er i gang med en længerevarende relevant uddannelse på enten bachelor eller kandidatniveau
Er systematisk og analytisk
Er god til at have mange bolde i luften 
Er udadvendt, fleksibel og selvstændig
Har interesse i at arbejde med musik på et formidlingsmæssigt niveau
 
Vi tilbyder
Mulighed for at lære en masse om radioproduktion
En bid af livet på en travl redaktion 
At du bliver en del af P8 Jazz og kan sætte dit fingeraftryk på kanalen
Et studierelevant job
Et sjovt, spændende og lærerigt miljø i DR Byen på Amager

Praktikopholdet skal kunne meritoverføres til din uddannelse. Vi forventer at du er på redaktionen 
omkring 20 timer om ugen, dog tilpasser vi os gerne da udannelser og fakulteter stiller forskellige krav.

Praktikken er ulønnet.

Praktikken foregår i DR Byen, som har et røgfrit indendørs miljø og metro lige til døren.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte programredaktør Sophie Amalie Engel,2854 5540.

Send en kort elektronisk ansøgning med CV til job@dr.dk – og mærk mail’ens emnefelt med 170-2011.

Ansøgningsfrist: Mandag den 2. januar kl. 12. 

Vi afholder samtaler i uge 2.

Din ansøgning kan betragtes som modtaget i DRs systemer, når du som kvittering får et autosvar fra DR 
HR.
dr.dk, DRinde og DR Byens storskærme den  
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