SØGER SoMe / KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT
Er du i gang med din bachelor- eller kandidatuddannelse og er interesseret i amerikanske spillefilm og interesserer du
dig for lancering af biograffilm? Så er det her måske praktikpladsen til dig!
SF-Studios søger en kommunikationspraktikant i min. 5 måneder med start 9. januar 2018. Vi leder efter en
person, der er vild med film og samtidig har et stort bankende hjerte for SoMe, PR- og kommunikation.
Praktikanten vil være med til at øge kendskabet til vores kommende biograffilm fra Warner Bros Pictures blandt både
presse, medier, samarbejdspartnere og biografer.
Opgaverne vil primært bestå i:
Koordinering og implementering af kampagner på sociale medier (FB, Twitter og Instagram)
Pressearbejde – b.la. udarbejdelse af pressemateriale og afholdelse af film screenings
Koordinering og implementering af konkurrencer i off- og online medier
Opdatering af presseside og oversættelser
Deltagelse i samarbejdspartner møder
Koordinering af events og gallapremierer
Andre kommunikations og PR ad hoc opgaver
Praktikken er rettet mod studerende, som skal have et praktikophold, som en del af deres uddannelse og som er
berettiget til SU under praktikforløbet. Vi bor på Christianshavn tæt på både metro og bus. Arbejdstiden er primært
mellem kl. 9.00-16.00 og 4 dage om ugen. Der kan også forekomme enkelte aftentimer ved afvikling af events og
gallapremiere. Vi vil lægge vægt på at ansøgere har en stor viden og interesse for kommunikation på de sociale medier.
Brugere af Photoshop på højt niveau vil blive foretrukket. Desuden er det et krav at ansøgere har stærke danske og
engelske kommunikationsevner i både skrift og tale.
SF Studios distribuerer biograffilm fra Warner Bros. Pictures, som tidligere i år har stået bag film som LEGO Ninjago
filmen, IT, Dunkirk, Wonder Woman og Annabelle 2.
Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send snarest muligt en kort beskrivelse af dig selv samt dit CV til
PR chef Pernille Gregersen, e-mail: warner@sfstudios.dk.
Ansøgningsfrist: 12. november 2017.

