
 
 
SOME / PROJEKT PRAKTIKANT I ET AF VERDENS FØRENDE PLADESELSKABER  
 
FORÅR 2020 
Hvis du er en dygtig kommunikerende, stærk skrivende, kreativ, engageret og idérig, struktureret og ambitiøs studerende 
skal du måske med på holdet – vi har 2 ledige pladser i Commercial. 
 

Velkommen til Sony Music 
Vi er en nytænkende og handlingsorienteret virksomhed, som forholder sig kritisk til faste normer – og det er vi stolte af. 
Hos os får du 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.  Og så bor vi i nogle af byens 
fedeste lokaler på toppen af København. 

Læring og udvikling gennem samarbejde 
I din praktikperiode hos os vil du indgå på lige fod med afdelingernes øvrige medarbejdere. Du får lov til at bestille 
noget, får dine egne ansvarsområder, en masse engagerede kollegaer, samarbejde på tværs af huset, og du vil med 
garanti lære en hel masse om musikbranchen.  

Du kommer til at arbejde tæt sammen med det team, der står for vores real-time-marketing, som initierer, koordinerer, 
eksekverer og evaluerer alle vores marketingaktiviteter på tværs af målgrupper på sociale medier.  

Du kommer bl.a. til at arbejde med 
• Skabe og vedligeholde aktivitet på nogle af Sony Music sociale medier som varetages af Commercial 
• Hjælpe med at koordinere Commercials SoMe aktiviteter, daglige opdatering med hele afdelingen, for at sikre et 

godt arbejdsflow 
• Arbejde kreativt med storytelling for at finde nye måder at sælge historier om vores artister, playlister, begivenheder 

m.m. for at konvertere det til streaming 
• Deltage i ideudvikling, storytelling og kommunikation af SoMe indhold  
• Simple nedklip af videoer til SoMe indhold  

 
Derfor forestiller vi os, at du 
• Kan være hos os i minimum fem måneder 
• Læser videre på en relevant videregående uddannelse 
• Er dygtig til kommunikation og til at formidle budskaber 
• Er fuld af gode ideer, ansvarsfuld og tør træffe beslutninger 
• Kender de systemer, der er brug for, når man arbejder med sociale medier 
• Er villig til at yde en dedikeret indsats og være en god ambassadør for Sony Music 
• Er udadvendt, har et godt humør og har nemt ved at samarbejde med mange forskellige mennesker 

 

Interesseret? 
Praktikperioden er fra starten af 2020 og 5-6 måneder frem, og arbejdstiden er fuld tid, men vi er fleksible i forhold til dit 
studie og eventuelle eksamener. Vær opmærksom på, at det er et krav, at du er studerende og modtager SU. 

Arbejdstiden er inden for kontorets åbningstid, som er kl. 9.00 til 17.00 fra mandag til torsdag og fredag fra kl. 9.00 til 
15.30.  

Send en ansøgning til dkjob@sonymusic.com, hvor du gør tydeligt opmærksom på din motivation og i emnefeltet 
skriver, hvilken praktikplads du søger.  Ansøgningsfrist er den 1. november 2019, men vi holder løbende samtaler. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR på dkjob@sonymusic.com.  

Behandling af personoplysninger i ansættelsesprocessen: Information til jobansøgere. 

 

 


