
 
Danish Songwriting Academy søger en Social Media og kommunikationspraktikant 

Hvem er vi:  
Danish Songwriting Academy er et eliteakademi for sangskrivere og producere, der 
ligger i Roskilde – tæt på festivalpladsen. Vi har 12 studerende pr. årgang, hvor vores 
1. årgang bor på akademiet. Vi er et privat akademi, der er delvist finansieret af den 
danske musikbranche selv. De studerende bliver talentudviklet indenfor 
sangskrivning og produktion, men bliver også undervist i fag vedr. branding af 
artister, musikjura, projektledelse, business strategi m.m. Vi samarbejder med den 
etablerede branche, hvilket betyder at både pladeselskaberne, publishere, managers, 
producers, sangskrivere samt upcoming og etablerede artister besøger akademiet. Vi 
er derfor et levende hus, hvor der bliver skabt masser af musik, og et hus, der 
rummer fede historier, vi gerne vil have dig til at hjælpe os med at formidle.  

Dig:  
Vi søger en Social Media og kommunikationspraktikant, der kan være med til at 
videreudvikle og styre vores kommunikationskanaler. Det drejer sig om både 
Instagram, Linkedin, TikTok, Facebook & Youtube. Du skal være ferm bruger af TikTok 
og Instagram og bekendt med Facebook, Linkedin & YouTube, da en stor del af 
praktikstillingen bliver at administrere kanalerne og vores hjemmeside. Hvis du har 
erfaring med markedsføring på facebook, grafisk arbejde, videoredigering og 
photoshop, er det også kun et plus. Det er vigtigt for os, at alle kan følge med i 
hverdagen på akademiet, både i studierne, til undervisningen, men også hos de 
studerende. Derfor vil vi gerne have mere kontinuitet på vores SOME profiler og er 
åbne for fede ideer og betragtninger fra dig.  

Stillingen og indhold:  
En praktikstilling hos os varer 3-6 måneder, og det involverer både arbejde på 
akademiet, men også hjemmefra. Stillingen er ulønnet, da den indgår som et led i din 
uddannelse. Vi har ikke et krav om, at du skal være til stede ex antal timer om ugen i 
Roskilde. Stillingen er en 20 timers stilling og kan variere fra uge til uge. Du kommer 
til at være med til at definere vores kanaler, udviklingen af dem, og får erfaring med 
strategisk social media planlægning, branding, kommunikation og eksekvering. Du 
kommer til at samarbejde med akademiets rektor og fagansvarlige samt også vores 
samarbejdspartnere fra musikbranchen. 

Kontakt: 
Er ovenstående lige noget for dig, så send en ansøgning asap til akademiets rektor 
Anne Meldal på anne.meldal@dsacademy.dk, og hvis du har spørgsmål til 
ovenstående, er du velkommen til at ringe på 28902941. Du kan også besøge vores 
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instagram, eller hjemmeside for mere info og vibes omkring akademiet. Samtaler 
afholdes løbende. Vi glæder os til at høre fra dig.  

   


