TV SYD søger grafikerelev
Kreativ? Visuelt stærk? Interesseret i nyheder?
Og animationer? Kendskab til kodning?
Så er du måske vores næste grafikerelev.

Vores grafikerelev, Simon, er færdig 14.7.2019, og vi søger hans afløser hurtigst muligt. Du skal både lave
nyhedsgrafik til tv, men også til vores digitale platforme og i mindre omfang tryksager, ligesom der også
vil være projektopgaver, hvor du skal arbejde med større grafiske produktioner, fx det grafiske udtryk til en
tv-serie. Simon har været i lære som mediegrafiker fra Syddansk Erhvervsskole, men vi er åbne overfor
andre uddannelser. Bare du er klar til at lære af de bedste og til at blive en af de bedste.
Vi er ambitiøse omkring vores nyhedsgrafik. Den skal give seerne overblik over historien og være et værktøj for studieværten i præsentationen. Den bliver til på baggrund af redaktionel sparring med TV SYDs
journalister og produceres på dagen. Vi arbejder med CINEMA 4D, After Effects, Photoshop, Illustrator
m.m. Du bliver en del af et grafikerteam bestående af vores tv grafiker Thomas, vores web producer Lasse
og dig.
TV SYD producerer dagligt regionale nyheder til vores vinduer på TV2, på tvsyd.dk, Facebook, YouTube,
TV SYD Play og TV SYD+. Det er derfor en fordel, hvis du interesserer dig for samfundet, politik og livet
omkring dig. Vi dækker 14 kommuner og Sydslesvig og har et tæt samarbejde med TV2 og de syv andre
TV 2 Regioner.
Arbejdstiden varierer, men ligger primært på hverdage.
Vi ønsker en elev, som mangler et praktiksted i mindst to år.
TV SYD har for tiden fem journalistpraktikanter, fire ftp-elever, en it-supporterelev og altså en mediegrafikerelev, som er tæt på at afslutte sin uddannelse.
Vi bor i Kolding tæt på motorvejen, vægter et godt arbejdsmiljø og et godt kollegaskab.
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte produktionschef Martin Nathan på:
Tlf.: 24 79 21 12
Mail: mana@tvsyd.dk
Vores nuværende elev Simon kan kontaktes på:
Tlf.: 29 72 88 45
Mail: sije@tvsyd.dk
Lyder det som noget for dig, så send din ansøgning til job@tvsyd.dk.
Vi vil gerne ansætte dig hurtigst muligt, men venter også gerne på den rigtige.

