København, 1. november 2017

Beofilm Post Production søger trainee
Vi elsker vores arbejde, som er at hjælpe de dygtigste filmskabere med at lave de bedste film.
Vi er et hus, hvor tingene kan lade sig gøre. Med højt til loftet og et skarpt blik på selv den mindste
detalje. At få det hele til at ske er hårdt arbejde, og du kan helt sikkert finde et lettere job et andet
sted. Men du ved, at det handler om meget mere end det.
Det er ikke noget krav, at du har professionel erfaring fra spillefilm eller lignende, men vi forventer at
du generelt hører til de absolut bedste og du forstår, at præcision og god kommunikation betyder alt.
Udgangspunktet for os er, at du skal have fokus på klip og mastering. Hvor vi ender henne kommer
an på dine ambitioner og evner.
Vi forventer desuden at:
- du er selvstændig og ansvarsfuld
- du er indstillet på skæve arbejdstider og lange dage
- du er service minded og ser svære tekniske opgaver som en udfordring og ikke en hindring
Hvis du er den rigtige, kan vi tilbyde dig et uddannelsesforløb i et ungt og kreativt miljø, hvor der er
mulighed for at blive blandt de bedste. Vi forlanger meget af dig og det gælder selvfølgelig begge
veje. Så der er afsat tid og ressourcer til, at du kan få både teoretisk og praktisk erfaring med alle
aspekter af indenfor postproduktion.
Traineelønnen er som følgende:
1. år – 8.500,- pr. måned
2. år – 11.500,- pr. måned
3. år – 15.500,- pr. måned
Kontakt Edo Rebecchi på tlf. 53 58 59 88, hvis du vil vide mere om stillingen.
Ansøgningsfrist: Løbende
Tiltrædelse: Fleksibel. Vi har tid til at vente på den rigtige kandidat.
Send din ansøgning til ines@beopost.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Beofilm Post Production leverer fuld efterarbejde på spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og
TV-serier, samt udvikler og implementerer data-centrerede workflows på disse.
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