
 

STUD. JUR/STUD.MERC.JUR TIL SONY MUSIC 
 
Vi søger en udadvendt studentermedhjælper (HA (Jur.) eller BA (Jur.)) med forretningsforståelse og kendskab til og 
interesse for ophavsret og aftaleret.  
 
Du skal assistere Sony Music’s jurister i opgaver som koncipering, forhandling og indgåelse af mange forskellige typer 
aftaler. Dine primære arbejdsopgaver vil være inden for aftaleret, ophavsret samt markedsføringsret, men der kan 
også forekomme opgaver inden for andre juridiske discipliner. Du skal også forestå løbende udvikling af interne 
processer samt arkivering og digitalisering af de aftaler, vi indgår. 
 
Du er en detaljeorienteret og sprogligt velfunderet studerende, som kan være hos os i minimum to år. Du har et 
positivt væsen, er god til at kommunikere og knivskarp til at formidle svært juridisk stof til ikke-jurister.  
 

Vi forventer at du 
• er proaktiv og tager ansvar for selvstændig juridisk opgaveløsning i en ofte travl og tidspresset hverdag 
• er faglig dygtig  
• er en kompetent kommunikator - både i skrift og tale på dansk og engelsk 
• er struktureret og detaljeorienteret 
• forstår at levere en god service internt såvel som eksternt over for kollegaer, kunstnere og 

samarbejdspartnere 
• har erfaring med Office-pakken herunder Outlook  
• har et godt humør og er initiativrig og innovativ 

 
Hvis du har kendskab til musikrettigheder og reglerne for behandling af persondata, er det et ekstra plus. 
 

Vi tilbyder  
Et spændende studiejob i den kreative branche, hvor du med garanti lærer en masse både fagligt og professionelt, og 
en arbejdsplads med god stemning og uformel omgangstone.  
 
Hos os får du en varieret og meget selvstændig arbejdsdag sammen med nogle passionerede og engagerede kollegaer, 
der hver dag arbejder på at skabe, udvikle, markedsføre, promovere og sælge musik fra et bredt udvalg af både 
danske og internationale kunstnere.  
 
Du kan læse meget mere om os og vores kunstnere på www.sonymusic.dk  
 

Det praktiske 
Vi forventer, at arbejdstiden vil være ca. 15 timer ugentligt fordelt efter aftale under hensyn til dit studie.  
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  
 
Send din ansøgning til dkjob@sonymusic.com senest den 1. september 2019. Vi holder løbende samtaler.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR på dkjob@sonymusic.com.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 


