	
  
	
  

	
  

Uddannelsesplan for praktikant hos The Compound
Hos The Compound er det vores målsætning at praktikanten kommer
igennem alle facetter af vores produktionsmaskine, det betyder alt fra
idéudvikling til færdig produkt.
En færdiguddannet praktikant på The Compound vil i bred forstand
forstå dramaturgi, interviewteknik, basis redigeringsteknik,
manuskriptskrivning samt generel tilrettelæggelse og idéudvikling.
Som praktikant vil du først og fremmest indgå i produktionen af vores
kommende DR2 temalørdage. Her stifter du bekendtskab med fagligt
udfordrende stof, med på reportager, laver research og generel
tilrettelæggelse. Sidst vil du være med i postproduktionen og den
færdige redigeringsfase.
Samtidig vil vi stille dig over for forskellige individuelle opgaver, hvor
du vil prøve kræfter med interviewteknik og manuskriptskrivning bl.a.
ved præsentationsfilm for de danske universiteter.
Når en praktikant starter hos The Compound, er der en naturlig
indkøringsfase. Typisk går den første uge med at lære stedet at
kende, men alt afhængig af produktionsbyrden, er der også mulighed
for at blive kastet ud i redaktionelle udfordringer med det samme.
Dernæst vil det typisk være sådan, at man i den indledende fase vil
agerer føl, og længden af denne fase er naturligvis individuelt.
Efterfølgende vil der være en statussamtale for praktikanten, og på
baggrund af denne, tilpasses praktikantens videre forløb i samarbejde
med praktikantvejlederen og redaktionschefen.
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Praktikanten er først og fremmest praktikantvejlederens ansvar på
The Compound, men den enkelte redaktionschef står for den daglige
feedback og coaching. Som praktikant vil du løbende få feedback og
konstruktiv kritik af dit arbejde.
The Compound er en mindre arbejdsplads, hvor der arbejdes igennem
men i en afslappet stemning. Det er forventeligt, at praktikanten
indgår på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere. Det
betyder også, at du får mulighed for at byde ind i idéudviklingsfasen
og andre facetter af arbejdspladsen i øvrigt.

København S, April 2013
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