Beofilm og Grasværk søger praktikant på fuldtid med tiltrædelse medio januar.
Vil du gerne arbejde med spillefilm og tv, men mangler du den fornødne erfaring og en vej ind?
Drømmer du om at være en del af den danske film- og TV branche og om at udvide dit netværk?
Så er det måske dig der skal være vores nye kollega, da vi søger en praktikant med tiltrædelse i
medio januar, senest start februar.
Beofilm står blandt andet bag filmen ”Ækte Vare”, Sundance-vinderen ’10 Timer til Paradis’
(2012), ’Kæmpen’ (2016) og ’Quit Staring at My Plate’. Grasværk er mest kendt for sketchshowet
’Turbomodul’ og ’Jacob Ditzel’ sendt på TV2 Zulu og PLAY. Vi har pt. både danske og udenlandske
film i udvikling og post-produktion og skal optage meget mere satire til TV 2 PLAY i foråret 2018.
Vi har travlt og har derfor brug for en ekstra person på holdet! Vi holder til i Wildersgade Filmhus
– et filmfællesskab der rummer alle aspekter af branchen.
Som praktikant vil du indgå i tæt samarbejde med producer Maria Møller Christoffersen og
executive producer Peter Hyldahl. Desuden vil du også være i tæt dialog med instruktører,
manuskriptforfattere og andre samarbejdspartnere. Du kommer tæt på optagelser og er en del
af både kreative- og finansieringsprocesser på producerens projekter. Udover Beofilm vil du
tilknyttes underselskabet Grasværk, hvori der primært produceres satire i både længere og
kortere formater, herunder Turbomodul og Jacob Ditzel.
Vi går meget op i, at du udvikler dig under dit ophold hos Beofilm og Grasværk, hvorfor vi vil give
dig selvstændige opgaver samt rådgivning ved siden af dine assistent-opgaver. Dine arbejdstider
vil i udgangspunktet være fra 9:00 – 17:00, men vi er fleksible i perioder med eksamener og
eventuelt studiejob, men forventer til gengæld samme fleksibilitet fra dig i perioder med
optagelser og deadlines. Har du selv nogle kompetencer eller talenter du ønsker at videreudvikle,
er det vores ønske at give dig de bedste rammer for dette.
Vi kan ikke udbetale løn, men til gengæld kan vi give dig en spændende og alsidig arbejdsplads,
et indblik i filmbranchen og et stort netværk.
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af at:
• Assistere vores producer og holde overblik over kalendere, deadlines mm.
• Kommunikere med instruktører, co-producenter og andre samarbejdspartnere.
• Tovholder på diverse spillefilmsprojekter i udvikling.
• Research på fremtidige projekter og vurdering af tilsendte manuskripter og oplæg.
• Skrive finansieringsansøgninger.
• Være tovholder på film og tv-optagelser.
• I foråret 2018 vil der være en hel del optagelser og derfor er det en fordel hvis du har
eller ønsker erfaring med dette.
Det er vigtigt at du:
• Er struktureret - der skal holdes styr på deadlines, møder og mange forskellige
filmprojekter.
• Er skriftligt velformuleret på både dansk og engelsk, da der vil være en del
kommunikation, som skal varetages.
• Er under relevant uddannelse med mulighed for meritgivende praktikforløb som er en
godkendt del af dit uddannelsesforløb. Du er SU-berettiget og modtager herudover
hverken dagpenge, kontanthjælp eller anden overførselsindkomst.
• Ikke bange for at tage fat på eventuelle filmoptagelser.
• Brænder for at arbejde med film!
Send din ansøgning og CV til maria@beofilm.dk. Ansøgningsfrist: 3. december, men send meget
gerne før. Vi glæder os til at læse din ansøgning!

