
                           
 

Har du lyst til at være med til at identificere og udvikle nye måder at formidle den 

eksperimenterende musik på?  

SNYK søger kommunikationspraktikant  
 

SNYK er genreorganisationen for ny kompositionsmusik, eksperimenterende musik og lydkunst. Vi søger 

en kommunikationspraktikant til efteråret 2013, som vil indgå på lige fod med den øvrige redaktion. 

 

Du kommer til at arbejde med:  

- Kommunikation på tværs af platforme, SNYK benytter: snyk.dk, Facebook, koncertkalender m. fl.  

- Research til pressearbejde og egne indlæg 

- Strategisk arbejde med målgruppe og brugergruppe 

- Udvikling af SNYKs kommunikation, herunder også Wundergrund 2013 og Seismograf 

- Deltage i det daglige redaktionsarbejde 

 

Vi forestiller os, at du:  

- Læser på en relevant videregående uddannelse  

- Er interesseret i den ny, eksperimenterende musik og lydkunst 

- Er god til at skrive og brænder for den levende formidling 

- Har kendskab til kommunikation via sociale medier  

- Evt. har erfaring med eller flair for arbejdet med CMS-systemer og visuelle medier 

 

Vi tilbyder: 

- Deltagelse i det daglige redaktionsarbejde og mulighed for at præge SNYKs kommunikation  

- Udvikling af dine evner inden for strategisk kommunikation og skriftlig formidling 

- Mulighed for at afprøve dine idéer på et praktisk niveau  

- Deltagelse i arrangementer og koncerter i professionelt øjemed 

- Netværk og faglig sparring 

- En nysgerrig arbejdsplads, der aldrig står stille 

 

Praktikperioden ligger fra den 2. september og er 20 timer ugentlig i 5 mdr. Praktikken er ulønnet. Perioden er 

fleksibel i forhold til studie, ferie m.v. SNYK ligger på Gråbrødretorv 16 i København K, hvor du vil få en 

kontorplads stillet til rådighed. 

 

Du er velkommen til at kontakte Mette Thastum på tlf. 3393 0024 eller snyk@snyk.dk, hvis du har yderligere 

spørgsmål til praktikantstillingen. Send en kort ansøgning inkl. CV til snyk@snyk.dk senest mandag d. 5. august 

kl. 12, med oplysning om, hvor du har set opslaget. Vi forventer at holde samtaler i uge 33. For yderligere 

information se www.snyk.dk. 

 


