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Om os 
 
Drive Studios er Danmarks første digitale studio med kontorer i København & New York. Drive               
Studios blev grundlagt i 2015 med det formål at drive udviklingen, produktionen og distributionen af               
digitalt videoindhold fremad. Med en fælles kærlighed til digital historiefortælling, en journalistisk            
baggrund og omfattende ekspertise i det globale mediemarked kombinerer vi storytelling og koncept             
greb fra klassisk lineært TV med de nye fremskridt inden for tech. Og i samarbejde med vores                 
distributionsafdeling, Drive Deeper, placerer vi historierne digitalt, hvor folk ser dem. I alt hvad vi               
producerer om det er flow-TV, branded content, live udsendelser, dokumentar, mockumentary eller            
fiktion er vores hovedfokus de ægte, autentiske og originale historier. Vi har de bedste og mest                
kreative TV- og filmtalenter, som vi gør meget for at udvikle og give ansvar. Det er vigtigt for os at                    
Drive Studios er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet - vi vil gøre tingene på vores egen måde. 
 
Praktikperioden  
 
Praktikanter hos Drive Studios får mulighed for at blive en del af vores travle og spændende hverdag i                  
12 måneder med mulighed for forlængelse i 6 måneder. Vi er en virksomhed, hvor der ikke er langt fra                   
tanke til handling. Hos os kommer du til at lære om alt i processen fra udvikling til aflevering af digitalt                    
indhold i en ny medievirkelighed. Der vil være mulighed for at blive involveret i alle faser af vores                  
produktioner. Du vil få erfaring med research, idéudvikling, tilrettelæggelse, manus-udarbejdelse,          
VJ-produktion, post og meget andet. Vi vil sørge for, at du løbende bliver tilknyttet redaktioner såsom                
ChriChriTV, men du kommer også til at blive involveret i produktioner for kunder som fx Carlsberg,                
YouSee og Danske Bank eller på produktioner for TV2 og DR. Vi sætter stor pris på initiativrighed,                 
selvstændighed og kreativitet - og kørekort er et must.  
 
Feedback 
 
Du vil blive tilknyttet en praktikantvejleder som vil introducere dig til Drive Studios, stå for den daglige                 
vejledning og feedback. Praktikantvejlederen står til rådighed i al sparing, aktuelle problematikker og             
spørgsmål. Praktikmøder hvor der gøres status med praktikvejlederen vil blive sat i kalenderen hver              
anden måned og praktikforløbet afsluttes med en uddybende samtale. 
 
Kontakt 
 
Executive Coordinator, Annika Bloch Christensen, 61270514, annika@drivestudios.dk 
Director of Content, Kasper Fredshavn, 30365630, fredshavn@drivestudios.dk 
Director of Content, Mikkel Herforth, 52405255, mikkel@drivestudios.dk 


