	
  

8. september 2011
Uddannelsesplan for journalistpraktikant i Kommunikation &
Underholdning i Tivoli
Formål:
• At give praktikanten værktøjer og erfaringer både som formidlende journalist og som
medarbejder i en organisation.
•

At lære praktikanten at give et ærligt og retvisende billede af Tivoli som et børsnoteret
aktieselskab gennem klar, rettidig og troværdig kommunikation.

•

At træne praktikanten i flest mulige af de kernekompetencer, som praktikudvalget har
udpeget på baggrund af anbefalinger fra branchens repræsentanter.

•

At træne praktikanten via learning-by-doing med opgaver, hvor resultatet kan måles
kort efter eksekvering af presseudsendelser.

•

I Tivoli lægger vi vægt på at ruste praktikanten til at varetage et job, som stiller store
krav til organisationsforståelse og evnen til at skabe relationer.

I Tivoli understøtter vi dig i:
• at være kommunikerende, handlekraftig, ansvarlig, resultatorienteret samt fleksibel.
• at være i åben dialog med virksomhedens interessenter.
• at fortælle og formidle historier, der fænger i Tivolis målgrupper.
• at arbejde professionelt, hurtigt og selvstændigt med tekster.
• at tænke i flere medier og målgrupper, når et budskab skal ud i pressen eller internt
• at samarbejde med kolleger i forhold til idéudvikling og efterkritik.
En god start er afgørende…
• Du bliver introduceret til din praktikvejleder.
Uddannelsesforløbet i Tivoli indledes med fælles morgenmad for afdelingen.
• Du får en rundvisning i Tivoli for at hilse på de øvrige kolleger.
• Du deltager på Tivoli-Skolen, en to-dages uddannelse, hvor nyansatte i Tivoli lærer om
Havens historie, værdier, strategi og mål.
• Du indgår på lige fod med kollegaerne i den daglige morgenbriefing og i afdelingens
ugentlige møde samt evt. seminarer.
• Du kan deltage i Havens mange sociale arrangementer for de ansatte.
Forståelse af forretningsgrundlag og målgrupper
I Kommunikation & Underholdning i Tivoli vil du få adgang til fortrolige oplysninger. Tivoli er
underlagt Fondsbørsens regler, og der er derfor ting, der ikke må og kan siges på forskellige
tidspunkter. Den slags oplysninger er underlagt krav om fortrolighed og loyalitet over for Tivoli
A/S.
Periode: Februar - august Løn: Gældende overenskomst
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Praktikvejlederens rolle
Praktikvejlederen Torben Plank følger dig i dit arbejde, coacher dig i forbindelse med opgaver
og giver efterkritik/feedback. Der vil være vejledning i alle faser i forbindelse med
presseopgaverne, hvor fokus især ligger på forberedelse og de fremadrettede opgaver.
Den praktikansvarlige er nærmeste sparringspartner og vejleder mht. løsning af udfordringer i
alle opgaveløsningens faser. Praktikvejlederen er der for dig og understøtter din opbygning af
kontaktnet og strategier for lancering af nyheder.
Hver uge gennemgår du sammen med vejlederen en ugeplan, hvor de foregående dage
evalueres, og hvor kommende mål og aktiviteter prioriteres. På ugemødet har du mulighed for
at få detaljeret efterkritik. Praktikvejlederen er ansvarlig for overholdelse af
uddannelsesaftalen og løbende journalistisk coaching.
Hver anden måned, samt efter behov, deltager vicedirektør for Kommunikation &
Underholdning i det ugentlige efterkritik møde med praktikanten.

Styrk dine journalistiske kompetencer i Tivoli;
Generel uddannelsesplan:
Du skal skrive historier samt være proaktiv over for pressen. Derudover tager du dig af
journalister, der ønsker at lave redaktionel omtale af Tivoli. Det kan være journalister, der
kommer solo til ENG-hold-, eller filmhold fra ind- og udland. Det kan ske i forbindelse med test
af forlystelsesnyheder, events eller interviews med musikere. Det vil være naturligt, at du sidst
i forløbet fungerer som talsmand for Haven ved særlige lejligheder.
Praktikken består både af mundtlig og skriftlig kommunikation i form af pressemeddelelser,
debatindlæg, flyers, magasinartikler og tekster til Tivolis website. Du skal skrive tekster til
mange medieplatforme fra traditionelle aviser, FB til webartikler om Tivoli på intranettet.
Derudover skal du mundtlig svare på spørgsmål og stille op til interviews. Du skal lære at tage
pressefotos samt at redigere i photoshop. Hvis muligheden opstår, kan det være, at du får
chancen for at lave Web-tv.
Selv om praktikken er baseret på learning-by-doing principper, vil planlægningen og
udførelsen af konkrete pressestrategier fylde meget. Du skal deltage i møder og lægge
strategier for hvor, hvornår og hvordan nyhederne skal ud og ”arbejde i marken”. Der er
opgaver rettet mod de danske såvel som internationale medier.
I den sidste del af forløbet indgår du i Kommunikation & Underholdnings pressevagt, hvor
journalister kan ringe 24 timer i døgnet. Spørgsmål kan omfatte alt lige fra et rygte om brand i
NIMB, til hvem der spiller til fredagsrock første fredag i august. I den forbindelse får du styrket
din profil mht. altid at være beredt og agere hensigtsmæssigt i pressede situationer. Der er
naturligvis back up og support i vort bagland.
Du får opbygget kontaktnet
Gode relationer skal etableres og plejes såvel internt som eksternt. I forløbet deltager du i
Kommunikation & Underholdningsafdelingens indsamling af kontaktpersoner. Du skal
understøtte Havens kontaktnet samt opbygge personlige relationer i pressen. Gode kilder og
kontakter skal plejes og serviceres, så de og du kan komme igen med nye historier. Det sker
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ved direkte henvendelse på redaktionerne samt ved pressemøder mm. Du skal ikke lide af
angst for at bruge mobilen eller stille op foran fortravlede journalister, som vil have svar her
og nu.
Du skal opsøge og vinkle historier
Du bliver ansvarlig for udvalgte stofområder samt projekter i perioden. Det kan være alt fra
Ferrariudstilling, sportsdage til The Voice koncerten. I starten af forløbet får du særlige
opgaver, men det forventes, at du efter kort tid selv byder ind med ideér, hvor du får ansvaret
for research, idéudvikling og eksekvering. Det kan f.eks. være at finde Tivoli-medarbejdere,
der bærer på en god historie. Du bliver trænet i at se vinklerne og videreformidle historierne.
De mange deadlines gør dit arbejde fokuseret
Arbejdet i Tivoli skal koordineres med Havens øvrige medarbejdere. Du lærer hurtigt at
arbejde fokuseret og faktuelt samt at overholde de mange deadlines. Du indgår f.eks. i
gruppen der står bag årets undervisningsinitiativer i Haven, hvor koncepterne slibes af og
historierne bliver til. Samtidig skal du planlægge og forberede egne stofområder og planlægge
hvor og hvornår, du offentliggør historier.
Du får selvdisciplin
I Tivoli vil du kunne tilegne dig mange kompetencer herunder orden og disciplin. I Tivoli
arbejder vi altid i retning af højeste faglige niveau og standard, og der arbejdes omhyggeligt
med korrekt og præcist sprogbrug. Modtagere af nyheder fra Tivoli er vant til hurtig service
mundtligt såvel som skriftligt. Der er fokus på forberedelsen, så misforståelser opsnappes i
opstartsfasen. Du er præcis og dygtig, hvad angår mødetid, høflighed og service overfor
gæster, kolleger og samarbejdspartnere.
Masser af researcherfaring
Du kan den ene dag få til opgave at indsamle materiale til en ny event i Haven, og den næste
dag at blive stillet over for en service-chef, der skal have hjælp til at kommunikere en ny
handlingsplan. Du bliver omstillingsparat og god til at skære ind til benet samt til at prioritere
opgaver.
Du får god træning i at skulle være opsøgende og i evnen til at ”sælge historier”. Før du
henvender dig til pressen med historier, skal der laves grundig research. Der er mange fakta,
historik og faktuelle ting at holde rede på. Det er vigtigt, at modtagerne af Havens budskaber
bliver klædt på eller hurtigt får den ønskede information. Det gælder al info fra tid og sted til
navne og tekniske specifikationer. Du deltager også i arbejdet, hvor vi sikrer journalister fra
ind og udland får de informationer, de efterspørger. Det kan være på skrift eller i form af
personlige rundvisninger.
Når du i Tivoli skal skrive en artikel om årets forlystelsesnyhed eller om Hiphoppens Dag står
du selv for research og laver interviews med de relevante aktører i marken. Du skal kort efter
tiltrædelse i gang med at producere faste ugentlige web-artikler til Tivolis Ugebrev.
Det kan være alt fra nyudnævnelser til interview med f.eks. en vicedirektør om baggrunden for
den nye sommerkampagne eller en artikel om, at sikkerheden skal øges for de ansatte.
Der skal laves lette såvel som faktuelt tunge interviews med ledere, medarbejdere og
samarbejdspartnere til de interne medier. Forslag til artikler forventes i stigende grad at
komme fra dig.
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Du får overblik
Du får løbende opgaver, der lapper ind over hinanden. Det kan være alt fra Tivoli-Garden, der
får ny ambassadør til en finsk journalist, der vil vide noget om Havens strømforbrug. Du
deltager i daglige og ugentlige redaktionsmøder med gruppen og med din vejleder/mentor. Du
får overblik over afdelingens opgaver samt indblik i virksomhedens overordnede strategi. Du
bliver trænet i at få overblik og have fokus på egne prioriterede opgaver.
Leg med fortælleteknikker
I Tivoli findes mange genrer indenfor journalistikken, og du bliver derfor udfordret til at
kommunikere på mange måder. Der bliver i Tivoli lavet differentieret pressearbejde rettet mod
nyhedsredaktioner, magasiner, sociale medier mm. Tiden hvor man skrev to siders
pressemateriale efter en skabelon og udsendte den er fortid. Du arbejder med forskellige
fortælleformer lige fra traditionel artikelskrivning, intranettet til kommunikation på Facebook.
Du skriver reportager til medier, der ikke selv prioriterer at være til stede i Haven på særlige
begivenheder. Du lærer at skrive på et niveau, så artiklerne kan kopieres og indsættes direkte
om nødvendigt.
Versionere historier til forskellige platforme
Du lærer i praktikken at arbejde målrettet på at levere udsnit og varianter af samme historie til
flere medieplatforme. Når du f.eks. søsætter nye undervisningstiltag for gymnasier og skoler,
skal du f.eks. skrive PM til Ritzau, en version til Gymnasieskolen, Folkeskolen, Tjeck, til
Politikens Lørdagsliv, radiotelegram og et forslag til DR’s Store Nørd. Derudover skal du skrive
tekst til tivoli.dk, Tivolis Nyhedsbrev samt til Facebook. Der skal laves foto og forslag til
medier, om hvordan de hver især kan gribe historien an – lige fra magasinet Videnskab til
lokale medier.
Samarbejde på tværs
I Tivoli lærer du, at alle afhængige af hinanden, og i sidste ende er det gæsterne, som betaler
lønnen. Som praktikant skal du, som alle andre, behandle nærmeste kolleger og andre
faggrupper i Haven ordentligt. Du er en del af et team baseret på en Have, der hele tiden
sætter sig nye mål og iværksætter strategier. Du kommer tæt på mange faggrupper og vil
kunne høste erfaringer til dit senere virke som journalist.
Højt fagligt niveau
Når du arbejder for Tivoli, lærer du at holde den faglige fane højt. Du lærer at leve op til Tivolis
krav om troværdighed, etik, og fairness.
Det er sjældent et problem at få formidlet den positive historie. Det er håndteringen af negativ
omtale, som kan være en udfordring. Du får indblik i, hvordan vi som virksomhed ikke ønsker
at bøje sandheden i forhold til pressen og andre. I forløbet får du redskaber til, hvordan vi vha.
af Havens værdier håndterer pressen i forbindelse med f.eks. ulykker, dårlige anmeldelser eller
andre uforudsete ting, der i løbet af en sæson kan ”poppe op” i pressens kølvand. Hvis kravet
om sandhed forbigås, for at undgå negativ omtale, får det øjeblikkeligt alvorlige konsekvenser
for Tivoli. Du får særlige lektioner og indblik i krise-beredskab. Viden som du med fordel kan
bruge i dit fremtidige arbejde som journalist.
Efterkritik & feedback
Der vil i praktikken være fokus på forberedelsen og de fremadrettede opgaver. Den
praktikansvarlige er nærmeste sparringspartner og vejleder mht. løsning af udfordringer i alle
opgaveløsningens faser.
Som praktikant skal du, på lige fod med kollegerne i afdelingen, forholde dig til egne og andres
kommunikation og historier. Konstruktiv kritik, feedback og forslag er en del af hverdagen,
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hvor du skal kunne argumentere for dine prioriteringer. Du kommunikerer dagligt med den
praktikansvarlige, men alle kolleger i afdelingen står til rådighed med coaching og sparring.
Lære fra sig
Som praktikant er du i kontakt med mange forskellige medarbejdere i Tivoli. I forbindelse med
interview og historier skal du rådgive og være parat til at øse af din viden mht., hvordan man
gør sig bedst muligt i medierne. Her skal du kunne rådgive vicedirektøren i Salg eller
elektrikeren, der skifter LED-pærer på NIMB. Det kan også være rettelser i en artikel fra en
leder, der skal publiceres på intranettet.
Nytænkning
Tivoli ønsker at være et førende internationalt oplevelsesbrand. Derfor udfordrer vi løbende os
selv. Du bliver inddraget i arbejdsgrupper, hvor der skal tænkes nyt. Dels mht. hvad der kan
skaffe positiv presse og dels i udvikling af nuværende måder at gøre det på. Det kan f.eks.
være deltagelse i udvikling i det nuværende pressesite på nettet.	
  Du får mulighed for at
påvirke os som virksomhed samtidig med, at du skærper dine egne kompetencer mht.
udvikling af f.eks. pressesites.
Du skal også bidrage til nytænkning af, hvordan vi får journalisterne i tale på nye, betagende
og faktuelle måder, både i forbindelse med traditionelt pressearbejde og gennem nye medier
samt med benhårdt opsøgende arbejde.
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