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STUDIEPRAKTIKANTER JANUAR 2023 - til talentfabrikken DKsyd TV  
 
UDFORDRING & PERSPEKTIV 
Gennem det aftalte forløb får studiepraktikanter mulighed for at afprøve den erhvervede teori indenfor studierelevant 
virksomhedspraktik, hvor det faglige indhold tilrettelægges individuelt på grundlag af praktikantens behov og faglige status. 
 
Indenfor definerede rammer kan du boltre dig gennem udviklingsprocesser i et kreativt mediemiljø – lige fra idegenerering over 
analyse til research, digitale grafiske oplæg, formidling samt implementering af de endelige løsninger. I det hele taget 
kan du med øje for DKsyds redaktionelle strategi iscenesætte og formidle dine ideer indenfor digital grafisk animation. Vi har 
stærk fokus på mulighederne indenfor digitale medier – herunder web-tv og SoMe. 
 
DIG OG OPGAVERNE 
Vi forestiller os, at de kommende studiepraktikanter med afsæt i DKsyds strategi har evner og engagement til at videreudvikle 
vores web-tv og nuværende digitale grafik til nye oplevelser for seerne. Endvidere er eks. defineret disse konkrete opgaver: 
 

• Udvikling af jingles med dynamisk digital grafik og lyd til formidling af kommende 
programserier indenfor Business, Kultur & Historie, Natur og Samfund. 

• Udvikling af strategi, digitalt markedsføringsmateriale og oplæg til salg af 
programsponsorater. 

• Opdatering generelt af digitale grafiske løsninger – til anvendelse i flow-tv, web-tv og 
SoMe. 

• Bidrage med grafiske løsninger til præsentationer og trailers til projekt Bright Digital 
Future 

 
Vi forestiller os et nytænkende team på 2-3 studerende, hvor man fagligt supplerer hinanden 
og brænder for at udvikle nye markedsføringsoplæg og digitale medieløsninger. De rette 
studiepraktikanter besidder god almenviden - samt er i stand til begejstret og medlevende 
formidling af komplekse temaer gennem futuristisk visualisering. Få mere information om det 
at være studiepraktikant hos DKsyd her: https://dksyd.dk/karriere/. 
 
DET ER OS 
DKsyd er en sønderjysk tv-kanal med hjemsted i Sønderborg. Vort virke er baseret på programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet 
under Kulturministeriet. Det geografiske virkefelt er primært Sønderjylland og lejlighedsvis også Sydslesvig, hvilket sker med 
afsæt i den formulerede mission: Vi bringer den væsentlige fortælling fra Grænselandet. 
 
Med baggrund i Masterplan DKsyd 2025, der beskriver mål og midler for de kommende års udvikling, gennemføres nye 
redaktionelle tiltag og innovativ forretningsudvikling. Det sætter os i stand til at indtage en veldefineret position i grænselandets 
medielandskab. 
 
DKsyd er ikke en nyhedskanal – derimod iscenesætter vi dybdegående fortællinger som aktualiteter og tematisk stof med særlig 
redaktionel fokus på Business, Kultur & Historie, Natur og Samfund. Eksempelvis udvikler og iscenesætter vi koncepter for 
tematiske programserier, der ofte finansieres af programsponsorer. 
 
Formelt er vi organiseret som Den Frivillige Forening DKsyd – i praksis drives vi på samme måde som en virksomhed. Aktuelt 
består organisationen af 3 ansatte og praktikanter, 10 frivillige og en arbejdende, professionel ekstern bestyrelse på 5 personer. 
Få meget mere information om os her: https://dksyd.dk/. DKsyd har domicil i hjertet af studiebyen Sønderborg, der har et 
velfungerende kollegiemiljø. Derfor kan vi bane vejen for, at vore praktikanter udefra opnår en midlertidig kollegiebolig. 
 
DKsyd har et stærkt ønske om at varetage samfundsansvar, hvorfor vi tilbyder kompetenceudviklende virksomhedspraktik til 
både arbejdsmarkedsparate praktikanter og studiepraktikanter med relevant baggrund. 
 
NÆSTE SKRIDT 
Er du nysgerrig – og har du ønsker om en praktikperiode med faglig og personlig udvikling i et dynamisk miljø, der gør dig klar 
– parat – skarp til dit kommende eksamensprojekt? Så send et par ord om dig selv og dine fremtidsdrømme samt relevant 
baggrundsmateriale til: Knud A. Sveistrup – formand for DKsyds bestyrelse og ansvarshavende - formand@dksyd.dk – 
mobilnummer +45 21 25 42 22. 
 
Med venlig hilsen 
Team DKsyd 
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