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Kan du optage og redigere kulturjournalistiske videoindslag? 

 

Have Kommunikation gik tidligere i år i luften med sin egen kulturportal, HAVE Backstage 
(www.havebackstage.dk), som formidler eksklusiv kulturjournalistik, der profilerer virksomhedens 
samarbejdspartnere over for kulturbrugere og kulturpressen. 

Have Kommunikation har en bred vifte af samarbejdspartnere inden for alle grene af kulturlivet. Vi løser 
kommunikationsopgaver på alt fra teater-, film- og bogproduktioner til events og andre mere kommercielle 
former for kulturaktiviteter. 

Som videopraktikant kommer du til at spille en væsentlig rolle i driften af HAVE Backstage. Du vil arbejde 
som videojournalist og videoredaktør i tæt samarbejde med daglig redaktør Mikkel Elbech såvel som 
projektleder Rasmus Navntoft, der har det overordnede ansvar for HAVE Backstage. Herudover rummer 
HAVE Backstage-teamet også en art director og endnu en praktikant, som har ansvaret for produktionen af 
det skriftlige indhold. 

Både på egen hånd og sammen med den anden praktikant vil du komme til at producere videoindslag, 
interviews og reportager, ligesom der også kan forekomme skriveopgaver. 

 

Konkret forventer vi, at du: 

 Har praktisk erfaring med at optage og redigere video  

 Har en hurtig evne til eventuelt at lære ny software at kende 

 Har et grundlæggende kendskab til det danske kulturliv og dets forskellige aktører 

 Er idérig og har lyst til at gøre egne forslag gældende 

 Kan arbejde med CMS (vi benytter WordPress) 

Derudover vil det være en fordel, hvis du: 

 Har arbejdet journalistisk med videooptagelser før 

 Har et godt skriftsprog 

 Kan tage billeder, der er egnede til pressebrug 
 

Inkluder gerne links til videotjenester, hvor vi kan se eksempler på dit arbejde. 

Praktikken er af 6 måneders varighed og er ulønnet. Der vil være fleksibilitet ift. ferie. Du kommer til at få 
din daglige gang på Have Kommunikation på Frederiksberg og være del af et team på 15 medarbejdere. 

 
Ansøgningsfrist: Fredag den 20. april kl. 12:00 
Start: Primo maj 2012 

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

Ansøgningen sendes til: 
Daglig redaktør Mikkel Elbech (mikkel@have.dk), projektleder Rasmus Navntoft (rasmus@have.dk), Cc til 
praktikantvejleder Malene Østerskov (malene@have.dk). 
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