
Musikselskab søger praktikant til Content produktion

Kunne du tænke dig at få indblik i musikbranchen og samtidig få udbygget dit CV inden for visuel
kommunikation, markedsføring og content creation?

Musikselskabet W.A.S. Entertainment søger en kreativ og dedikeret praktikant til dette års
efterårssemester, der har lyst til- og mod på at indgå i en varieret arbejdsdag, der både byder på dage ved
skrivebordet men ligeså vel dage ude af huset. Du vil blandt andet få erfaring med følgende områder:

● Visuel identitet, herunder udarbejdelse af logoer, font, farvepaletter og moodboards, m.m. til
W.A.S. Entertainments artister.

● Content creation, herunder udarbejdelse af video- og fotomateriale til W.A.S. artister m.m.
● SoMe Kampagner, herunder research, planlægning og udarbejdelse af SoMe kampagner.

Om dig
Vi forestiller os, at du læser noget inden for visuel kommunikation, grafisk design eller fotografi, men
vigtigst af alt er, at du har mod på at kaste dig over nye opgaver, er iderig, føler dig tryg med et kamera i
hånden og er stærk i Adobe-pakken. Du skal kunne se dig selv i en meget varieret hverdag, der både
byder på fordybelse i photoshop og premier pro, men også produktioner (photoshoots m.m.) ude af huset.
Vi søger en engageret og selvstændig praktikant, der har lyst til at indgå i den daglige arbejdsgang i W.A.S.
Entertainment.

Om os
W.A.S. Entertainment er et musikselskab, der udvikler, former og afsætter musikalsk talent. Vores katalog
tæller artister som Rebecca Lou, Brimheim, GRETA, Reveal Party og Kamma. Vi udvikler karriereplaner og
faciliterer produktion, udgivelse og markedsføring af musik, og som selskab tror vi på, at gode historier
fortalt af de rigtige mennesker fortjener at komme ud og blive hørt – og at vi kan være med til at sætte
fokus på vigtige dagsordener med den musik, vi signer.

Om det praktiske
Praktikforløbet strækker sig som udgangspunkt fra start februar 2022 til og med juni/juli. 2022 og det er en
ulønnet praktikplads. 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. Aften og weekendarbejde vil helt
sikkert forekomme (koncerter, festivaler og andet sjovt foregår jo her!).

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 å snart du kan. Vi holder samtaler løbende, og vi glæder os til at høre fra
dig!
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