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Kort om DanmarkC TV
DanmarkC TV er en tv-station, der producerer tv fra Fredericia og Vejle. Tv-stationen havde
sendestart d. L.LL.20L2, og sendte som første tv-program, et liveshow med iterviews, og

livemusik. Pr. l-.marts 20t4 overgik DanmarkC TV til atvære en ikke kommerciel tv-station
under Kulturstyrelsen. Tv-stationen producerer dagtigt 30 minutters tv bestående af nyheder,
kultur, aktualitet, musik og andre programmer.
DanmarkC TVs vision er at blive det bedste lokalt forankerede tv i Danmark.

fakob Frederik Ottosen
DanmarkC TV har været så heldig, at have fakob hos os i en længere periode i2015.
|akob har arbejdet med ENG opgaver, videoredigering og med Adobe AE.

fakob har været del af et team, hvor han hurtigt har fundet og udfyldt sin rolle.

fakob har arbejdet selvstændigt med redigeringsopgaver, og har forstået atsøge inspiration
og vejledning der har styrket hans kompetence områder.

fakob har arbejdet med videoredigering i Premierer Pro og har opbygget en viden omkring
målrettet opgaveløsninger i høj kvalitet.
Endvidere har fakob været deltagende på ENG opgaver [Eletronic News Gathering), hvor han
som kamerafører har produceret videobilleder, der har indgået i samlede tv-indslag og

projekter. |akob har udviklet et større interessefelt og formår at koble teori til praksis.

Jakob har taget alle de stillede opgaver med stor respekt og indlevelse og han formår at
udvinde viden og erfaring i beslægtede arbejdsopgaver - for dernæst at bruge den ny-vundne
viden, til at udvikle en ny forforståelse for sit arbejdsfelt. Derved sker der en løbende
kompetence udvikling.

Personligt
|akob fremtræder som indlevende og positiv. Han er vellidt i både teams, hos de enkelte
medarbejdere og hos ledelsen, og hans ihærdighed giver ham en rigtig god ballast.

fakob kan udadtil underspille sin enorme viden og kompetencefelt, og derfor overrasker

fakob ofte positivt både i opgaveløsninger og i problemløsninger.

fakobs stille og rolige fremtræden er med til , at han falder godt ind i de kollegiale
fællesskaber. fakob trives rigtig godq når der er balance i de personalesammensætninger han
færdes, og han er en god spiller på holdet.

Fagligt
|akob er fagligt velfunderet og velovervejet. fakobs projekter udstråler god orden og
overskuelighed, og frem for alt - gennemskuelighed,
I teams fungere Jakob rigng godt som en faglig holdspiller og i hans natur agere han som
understøttende og hjælper gerne kollegaer der har brug for lidt støtte og vejledning i deres
opgaver. Jakobs styrker ligger på den tekniske de i Adobe AE og i Adobe Premierer
videoredigering. f akobs flair for at sammenklippe video er at anerkende med høj respekt.


