
 

Praktik inden for PROJEKTLEDELSE i et af verdens 
førende pladeselskaber  

EFTERÅR 2020 
Hvis du har evner og passion for projektledelse i et hastigt skiftende kreativt miljø, skal du måske med på holdet? Vi 
har en ledig plads i Frontline, hvor vi arbejder med Sony Music’s danske artister. 

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 
Du bliver en del af Frontline-holdet, hvor vi arbejder tæt sammen for at promovere vores danske artister. I 
samarbejde med de tre projektledere kommer du til at deltage aktivt i både strategiske, kreative og lavpraktiske 
opgaver omkring udgivelser og karriereforløb. 
 
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 og ikke mindst projektledelse i praksis. Lige som 
alle vores andre praktikanter bliver du selvfølgelig lært op i alt det, du har brug for, og i vores systemer, så kan finde 
rundt i dem. 

DU KOMMER BL.A. TIL AT:  
• Være tovholder på mindre artistprojekter 

• Koordinere opgaver i forbindelse med foto- og videoshoots, arrangementer og andre aktiviteter uden for 
kontoret 

• Deltage aktivt i strategiske og kreative brainstorms omkring kampagner og lanceringer af udgivelser 
• Deltage i optimering, koordinering og formidling af information på tværs af afdelinger 
• Udføre og opdatere planer og infosheets omkring artister og udgivelser 
• Økonomistyre, betale fakturaer og oprette leverandører 
• Få oplæring i afdelingens systemer og løbende opdatering heraf 

VI FORESTILLER OS, AT DU: 
• Kan være hos os i minimum fem måneder  

• Trives i en hektisk hverdag 

• Er fuld af gode ideer, ansvarsfuld og tør træffe beslutninger 

• 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 

• Er lige dele kreativ og struktureret 

INTERESSERET 
• Praktikperioden er fra august/september 2020 og 5-6 måneder frem. Det er et krav, at du er studerende og 

modtager SU, da praktikken er ulønnet.  

• Arbejdstiden er fuld tid, og den ligger typisk i tidsrummet fra kl. 9.00 til 17.00 - om fredagen lukker vi kl. 15.30. 
Men der kan være projekter, der kræver, at du er fleksibel. Til gengæld er vi fleksible i forhold til dit studie, 
opgaver og eksamener.  



 
• Send en ansøgning til dkjob@sonymusic.com senest den 1. maj 2020, men vi holder løbende samtaler, så skriv til 

os med det samme. 

• Det er vigtigt, at du gør tydeligt opmærksom på, hvorfor du søger pladsen, og i emnefeltet skriver, hvilken 
praktikplads du søger, for vi har nemlig flere. 

• Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR på dkjob@sonymusic.com.  

• Vi følger myndighedernes anbefalinger under Coronavirus epidemien, og afholder alle samtaler via Teams. 

• I linket kan du læse, hvordan vi behandler personoplysninger i ansættelsesprocessen Information til jobansøgere  

 

 


