KLIPPER TIL BIFROST PRODUCTIONS
I Bifrost har vi forrygende travlt og vi søger derfor en dygtig og ansvarlig redigeringstekniker til vores team.
Jobbet er en lønnet projektansættelse på 3 måneder med efterfølgende mulighed for fastansættelse.
OM JOBBET
Vi leder efter dig, der har erfaring med at klippe reklamefilm, corporate- og eventfilm til både TV, biograf
og online. I jobbet som redigeringstekniker hos Bifrost er din rolle i den postproduktionelle tilblivelsesfase
af vores produktioner.
Vi leder efter dig, der kan arbejde selvstændigt og som hurtigt kan sætte sig ind i de historier, der skal fortælles, også når det er ud fra en begrænset beskrivelse.
PROFIL
• Selvstændig og ambitiøs
• Erfaring fra TV-, reklame eller filmbranchen, eller på anden vis som klipper
• Du er skarp i Premiere Pro og det er et plus hvis du også har kendskab til After Effects, Photoshop,
Resolve
• Kreativt tænkende og detaljeorienteret
• Du trives godt i et miljø, hvor tingene til tider kan og skal gå stærkt
• Du har fingeren på pulsen hvad angår nye tendenser indenfor dit felt og er ikke bange for at
eksperimentere med dem
VI TILBYDER
I Bifrost får du en central rolle i et mindre team, hvor vi vægter godt samarbejde, fællesskab og højt fagligt
niveau. Du vil få kreativ frihed og være med til at sætte dit præg på de færdige produktioner, vores videre
vækst og ikke mindst din egen professionelle udvikling. Vi holder til på Frederiksberg, hvor vi både har
studie og kontor og her vil din hverdag typisk være, sammen med resten af vores seje team.
Løn efter aftale.
ANSØG
Send din ansøgning og gerne et showreel til Creative Director Christian Calmar på
CHRISTIAN@BIFROSTPRODUCTIONS.DK
DEADLINE: 1. MARTS 2018. Alle ansøgninger besvares. Samtaler afholdes løbende.

Læs mere om os og se et udpluk af vores seneste produktioner på WWW.BIFROSTPRODUCTIONS.DK

OM BIFROST PRODUCTIONS APS
Bifrost er et veletableret film- og content-produktionsselskab grundlagt af producer Karl Munck-Westh og creative director
Christian Calmar i 2009. I dag er vi specialiseret i at producere levende billeder og digitalt content indenfor underholdning,
corporate og kommercielle tiltag.
Som kreativt produktionsselskab arbejder vi på tværs af mediekanaler og kategorier. Vi arbejder med alt fra
simple enkeltinterviews til store reklame- og TV-produktioner, fra tilrettelæggelse til færdig produktion.
Vi udvikler og producerer digitalt content og integrerede digitale kampagner for vores kunder, der blandt andet tæller YouSee,
Nordisk Film, PlayStation Nordic, VisitDenmark, Hummel, Danmarks Radio og 20th Century Fox.
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