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Kommunikativ ord-kanon søges til studiepraktik  

Synes du, at pennen er mægtigere end sværdet? 
Er du en ordjonglør, som slynger om dig med finurlige fraser? 
Har du 4-6 måneder på dit studie, hvor du kan komme i praktik? 
Brænder du for at få relevant og spændende erhvervserfaring? 
 
The Animation Workshop/ VIA University College er på udkig efter en sprogekvilibrist, som er 
helt pjattet med ord, kommunikation og medier. Vi søger en studiepraktikant til vores 
Kommunikations- og PR-afdeling, hvor du skal være med til at fortælle de gode historier fra 
The Animation Workshops ”Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling”, som 
tæller cirka 15 medarbejdere og massere af spændende historier. 
  
Du kommer til at arbejde med kommunikation, PR og grafisk produktion, og du bliver en del 
af The Animation Workshops (TAW) kreative, internationale og inkluderende miljø med mere 
end 60 ansatte. 
 

Vi tilbyder 

 Under praktikken vil du få din egen bærbare PC, en arbejdstelefon og en 
personlig vejleder, som vil sikre dig den bedst mulige introduktion til TAW.  

 Hos TAW får du muligheden for at skabe dig et internationalt netværk inden for 
animations- og kunstverden, som du kan drage nytte af i fremtiden. 

 Vi garanterer dig, at du får masser af relevant erhvervserfaring, og du får et 
spændende indblik i en kommunikations- og PR-afdeling, som tager sig af 
mange forskellige opgaver. 

 
VIGTIG INFO: TAW dækker selvfølgelig dine transportudgifter eller sørger for indkvartering i 
Viborg. 
 

Hvad bliver dine opgaver på TAW? 

Du skal spidse pennen og være klar til at gribe mange forskellige arbejdsopgaver som f.eks. 

 Skrive udkast til pressemeddelelser (på dansk og engelsk) 
 Skabe og opdaterer indhold på sociale medier 
 Tage billeder, lave video og interviews 
 Kontakte relevante medier 
 Koordinere praktiske sider af vores forskellige projekter 
 Organisere og dokumentere små events 
 Producere grafisk og visuelt materiale til PR-brug 
 Hjælpe til med praktiske opgaver som f.eks. workshops, kurser og mødedeltagelse 
 Almindelige kontor ad hoc-opgaver  

 

Dine kompetencer og kvalifikationer 

 Du læser kommunikation, journalistik, dansk, engelsk eller en anden relevant 
uddannelse 

 Du kan skrive og vinkle den gode historie 
 Du er udadvendt, struktureret, loyal og en god team-player  
 Du trives i kreative miljøer, hvor du til tider kan få super travlt 
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 Du mestrer engelsk og dansk flydende i skrift og tale 
 Du har interesse for at arbejde med medier 
 Du er stærk i Microsoft Office-pakken og optimalt også i Adobe (Photoshop og 

Illustrator)  
 Du har måske en skjult passion for animation, tegneserier eller andre former for 

visuel storytelling 
 

Hvad kan du forvente? 

Studiepraktikken bør selvfølgelig ses som en integreret del af din uddannelse. Du får 
muligheden for professionel og personlig udvikling i et team, der arbejder sammen om at 
skabe en forskel for animationsbranchen og vores talentfulde studerende. 
 
Du får chancen for at afprøve dine kommunikative talenter på en helt unik arbejdsplads – 
hvor vi altid er glade og har en positiv indstilling, fordi vi arbejder med vores passion, også når 
der til tider løbes hurtigt på gangene. 
 
TAW er en international anerkendt animationsskole, så vi har mange internationale 
studerende og undervisere. Vores primære sprog på arbejdspladsen er engelsk, og det er 
mange af vores målgrupper også.  
 
 

Deadline for ansøgning 
Din ansøgning og CV skal være på engelsk og skal sendes til anmb@via.dk snarest muligt. Du 
kan starte efter aftale – gerne snarest muligt, alternativt i eller efter sommerferien.  
 

For mere information: 
Kontakt Anne Mette Bakkegaard, Communications Officer, +45 87 55 49 10, anmb@via.dk  
 
 
VIGTIGT: Studiepraktikken er ulønnet, men vi dækker selvfølgelig dine transportudgifter eller hjælper med 
indkvartering i Viborg under din praktik. Arbejdstiden aftales individuelt, men er fleksibel for at tilpasse pendlertid 
og studietid.  

 
 
 

Hvad er The Animation Workshop? 

TAW er Danmarks ledende institution for animation med mere end 30 års erfaring i talent- 
og idéudvikling for den internationale animationsindustri. 
 
På TAW finder du også Center for animation, visualisering og digital fortælling, som er vores 
forsknings- og udviklingscenter, der byder på en bred vifte af projekter af international højde. 
 
TAW udbyder tre professionsbacheloruddannelser, som rangerer blandt de bedste i Europa 
indenfor Character Animation, Computer Graphic Arts og Graphic Storytelling. Derudover 
udbyder TAW en række professionelle kurser, workshops og artist residencies.  
 
Produktioner (film, spil etc.), der stammer fra The Animation Workshop tildeles i gennemsnit 
120 internationale nomineringer og priser hvert år. I de seneste år har vi bl.a. været 
repræsenteret ved Cannes Festival, Berlin Film Festival, Venice Biennale, Annecy Animation 
Festival, ITF Stuttgart, SIGGRAPH festivalerne, KLIK! i Amsterdam, Anima Mundi, Hamburg 
Animation Festival, Animafest Cyprus og mange flere. 
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