PODTRIBE MEDIA APS

ER DU VORES NYE
PODCAST PRAKTIKANT?
Bliv en del af vores remote Podcast Pippi team!

ANSØGNINGSFRIST:
DEN 1. DECEMBER 2019
Skal vi lege sammen?
Ja? Nej? Måske?

HVEM ER VI?
OG HVILKE PROJEKTER ARBEJDER VI MED?

Vi er et selvstændigt podcast medie, som producerer vores
egne shows. Vi brænder især for at formidle indholdsrige
historier der maner til inspiration. Derfor har vi skabt:

Over
55
andre
iværksætter har fortalt
deres historie fra A til Z

Et forsøg på at lave et
format som rammer en
bredere målgruppe.

Man hører om alle
udfordringerne,
fejltagelserne og de
sjove anekdoter.

Taler med personer,
som har omgået en
større forvanding.
Podcasten blev fornylig
lanceret

I 2020 forventer vi:
1.000.000 downloads
150.000 organiske hjemmesidebesøgende

Første engelsksproget
podcast med fokus på
det nordiske økosystem
for iværksættere.
Samme format som
Iværksætterhistorier.
Lanceres ultimo 2019

HVEM ER DU?
SEND OS DIN ANSØGNING I DAG!

Du er smaddersød med et humør der smitter hurtigt
Du er progessiv i din tilgang til at løse problemer
Du er hjælpsom, hvorfor det giver dig stor tilfredsstillelse
at dele rundhåndet ud af din viden og dine erfaringer, at
gøre andre bedre og at se dem lykkes
Du har en relevant uddannelse indenfor kommunikation
og har en stor interesse for podcasts, teknologi og nye
medier
Hvis du kan sætte kryds ud fra alle disse kriterier, så er det
måske dig vi leder efter!
Vi har selv stået hvor du står. Og vi syntes virkelig ikke det
gav mening at sende CV. Jo altså, det må du gerne, men det
er bare ikke der du sælger dig selv til os. Prøv i stedet at
udfolde dig med at lave en audiogram eller video, hvor du
fremviser dine ninja evner til at formidle visuelt. Og vi
gentager lige: Vi kan altså godt lide gode historier 😜

HVAD KAN DU?
SEND OS DIN ANSØGNING I DAG!

Ingen dage er ens. Arbejdet varierer på grund af den
redaktionelle udgivelses struktur fra dag til dag, men det
skal først og fremmest være skide hamrende sjovt og
udfordrende for både dig og for os.
Du kan lytte og holde fokus, også i længere tid uden at
zoome ud og drømme om ferier til Bali
Du er videbegærlig og formår at sætte dig lynhurtigt ind i
nye emner; store som små
Du har et godt greb om storytelling og forstår at skabe
rød tråd og få løse ender til at mødes
Du er evigt nysgerrig, det kribler i fingrene og du er
rasende produktiv
Du har allerhelst erfaring med at klippe lyd, men er
alternativt så teknisk bevendt og lærenem, at du hurtigt
bliver selvkørende
Du er kreativ, tænker abstrakt og kan identificere gode
vinkler
Du er selvstændig, arbejder struktureret - selv i en
omskiftelig hverdag - og er pertentlig ift. deadlines
Vi arbejder i øjeblikket med programmer som canva,
headliner, hootsuite, airtable, google drive, blubrry,
chartable, libsyn, morningscore, wordpress, audacity.

PODCAST PRAKTIKANT
SEND OS DIN ANSØGNING I DAG!

Vi tilbyder dig:
En flad struktur med en varm og uformel omgangstone
At blive en del af et spirende startup medie i hastig vækst
At få erfaring med klipning og produktion af podcast
At få erfaring med kreering af andet content til SoMe og
vores hjemmesider.
At opnå kendskab og forståelse for podcast og forretning
En unik mulighed for at afprøve livsstilen på en remote
arbejdsplads
Ansøg på • ulrik@podtribemedia.dk

HVEM ER VI?
OG HVOR SIDDER VI HENNE?

Vi består af et vaskeægte Pippi team.
For der er selvfølgelig ikke det vi ikke kan finde ud af 😜

Hr. Podcast Pippi
Arbejder fra Odense

Hr. Nilsson
Arbejder fra Tenerife

Hr. Lindgren
Arbejder fra Kbh.

For det meste på farten.
Rejser land og rige rundt
med sit udstyr i en
backpertaske for at finde
og optage de helt fede
historier.

Jep du læste rigtigt.
Under 30 graders varme
himmelstrøg sidder vores
Geo. Vores Hr. Nilsson.

Skaber altid nye
muligheder, som den
netværks og visionære
mand han er.

Han er en freelance
blæksprutte uden lige og
arbejder med marketing
og produktion.

Som Astrid, så svinger
han dirigentstokken, som
medstifter, investor og
bestyrelsesformand.

Chefredaktør,
medstifter og Vært

Nu mangler vi bare:
Annika, Tommy og Lille Guben.
Hvem er hvem?

