
Udgivelse, herunder administration og distribution af W.A.S. Entertainments
kunstneres musik
Systemadministration, herunder opdatering og udvikling af W.A.S.
Entertainments databaser 
Rettigheder, herunder videreformidling af kunstneriske rettigheder såvel som
kontraktuelle vilkår   
Fondssøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og artist-support for
W.A.S. Entertainments artister

Kunne du tænke dig at få indblik i musikbranchen og samtidig få udbygget dine
færdigheder indenfor udgivelse af musik samt forlagsadministration?
Musikselskabet W.A.S. Entertainment søger en ambitiøs og dedikeret praktikant til
dette års efterårssemester, der har lyst til- og mod på at indgå i en varieret
arbejdsdag, hvor oplevelserne er mange og læringskurven er stejl. 

Du vil blandt andet få erfaring med følgende områder: 

Afhængigt af din profil og uddannelse, kan du ligeledes få erfaring med økonomi-
styring, budgettering og bogføring. 

Om dig
Vi forestiller os, at du læser en kontoruddannelse, økonomi, jura, eller music
management, men det vigtigste er, at du gerne vil lære mere og dygtiggøre dig
inden for områderne. Vi søger en engageret og selvstændig praktikant, der både
har lyst til at indgå i den daglige arbejdsgang i W.A.S. Entertainment og som
samtidig har mod på at komme med idéer til, hvordan vi kan optimere vores
arbejdsgang. Du forventes at være omstillingsparat, at have gode samarbejdsevner
og at være god til at holde overblik over mange ting på en gang. 
Vigtigst af alt, skal du være detaljeorienteret, da formidling er en stor del af
arbejdet. Der vil også være en del arbejde med tal, så det må ikke skræmme dig. 

Om os
W.A.S. Entertainment er et musikselskab, der udvikler, former og afsætter
musikalsk talent. Vi udvikler karriereplaner og faciliterer produktion, 
udgivelse og markedsføring af musik. Vi tror på at gode historier fortalt af de 
rigtige mennesker fortjener at komme ud og blive hørt - og at vi med musik 
kan ændre verden og menneskeheden.

Om det praktiske
Det er vores erfaring, at et længere praktikophold giver et bedre læringsforløb 
for vores praktikanter, så det er vigtigt for os, at du kan være her i så lang tid 
som muligt og gerne fra 2. august 2021 til 28. januar 2022. Det er en ulønnet
praktikplads, og arbejdstiderne vil være 30-37 timer om ugen, men vi er 
selvfølgelig fleksible i forhold til dit studie.    

Vores kontor er beliggende på Thoravej i København NV, og vi har altid kaffe på
kanden og kolde øl og sodavand i køleskabet :) 

Hvis det lyder som noget, du har lyst til at være en del af, så send din ansøgning og
cv til os på contact@wasentertainment.com, så snart du kan. Vi holder samtaler
løbende, og vi glæder os til at høre fra dig!

Musikselskab søger praktikant til udgivelses
og forlagsarbejde


