Warner Bros. International Television Production Danmark

Vi søger en erfaren og selvstændig Produktionschef der er passioneret omkring tv-produktion. Den primære
opgave består i ansvar for budgettering, forhandling og planlægning af virksomhedens produktioner,
herunder økonomiopfølgning, kontraktarbejde, koordinering og sikring af mandskab og faciliteter. Som
produktionschef er man i tæt samarbejde med producent og produktionsleder ansvarlig for de enkelte
produktioner fra idé og udvikling til budgettering, produktion og regnskabsopfølgning. Som produktionschef
er du en del af virksomhedens ledelse, og stillingen indebærer tæt samarbejde med direktionen og den
øvrige ledelse omkring virksomhedens løbende forretningsudvikling.

Ansvar og opgaver:
§ udarbejdelse af produktionsbudgetter, produktionsplaner samt regnskabsopfølgning
§ kommunikation og budgetforhandling med kunder
§ kommunikation og kontrakts forhandling med medarbejdere, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
§ drive struktureret og konsekvent økonomisk opfølgning på produktionerne
§ tilsikre likviditetsstyring ved løbende opfølgning af leveringer, betalinger og frister
§ forberede og facilitere konsekvent og struktureret evaluering af produktionerne
§ tilsikre vidensdeling på tværs af produktioner, genrer og afdelinger
§ bidrage til forberedelse i forbindelse med virksomhedens løbende rapportering og forecasting
§ lede, motivere og udvikle dine medarbejdere via coaching, problemløsning og løbende
medarbejderudviklingssamtaler
§ bidrage til virksomhedens fortsatte forretningsudvikling ved at indgå i det løbende strategiarbejde
sammen med den øvrige ledelse
§ kommunikation og sparring med teknikchef og post- og facility manager

Vi forventer, at du:
§ har høj professionalisme og solid erfaring med produktionsdrift, kompleks planlægning og sans for at
skabe overblik
§ er en solid strategisk forhandler med fokus på samarbejde
§ vægter samarbejde og ledelse højt, er lyttende og har forståelse for forskellige personprofiler og
samarbejdsformer
§ er forandringsvillig og ønsker at indgå i et tværfagligt samarbejde på tværs af udvikling, produktion og
økonomi med henblik på at optimere arbejdsgange og processer
§ er dedikeret, grundig og struktureret og forstår at prioritere dine vekslende arbejdsopgaver
§ har indgående kendskab og god relation til kunderne

§ er en stærk og tydelig kommunikator i tale og på skrift på såvel dansk som engelsk

Vi tilbyder:
§ afvekslende og udfordrende arbejde i et kreativt og ambitiøst miljø
§ en spændende arbejdsplads som er en del af en global organisation i konstant udvikling.
§ en arbejdsplads hvor der er højt til loftet og hvor medarbejdertrivsel og medarbejderinvolvering et
grundlæggende fundament for virksomhedens drift og strategi
§ fastansættelse på fuld tid

Om Warner
Warner Bros. ITVP er den danske del af Warner Medias produktionsarm Warner Bros. International
Television Production, der har selskaber i 13 lande. Vi har kontor i hjertet af København og leverer
programmer både til danske broadcastere såvel som internationale streamingtjenester. Vi er aktive i mange
forskellige genrer og producerer såvel egenudviklede idéer som tredjepartsformater og ikke mindst formater
fra WBITVP’s eget katalog. Blandt aktuelle titler kan nævnes Årgang 20, Bachelor, Mordet på
massageklinikken, Ultra smider tøjet, Sæt pris på Danmark, Hvem vil være millionær, Hjertegalla og
Værkstedet. De værdier, som danner grundlag for, hvad vi gør og siger hos Warner, er, at vi er og altid skal
være ambitiøse, troværdige, kreative, tydelige og sikre god trivsel. Værdierne er grundlaget for alt, hvad vi
hos Warner foretager os, og værdierne skal derfor komme til udtryk i alle handlinger. I 2018 blev Warner som
det første selskab i branchen tildelt Sigtil-prisen.

Ansøgning:
Vi vil gerne modtage din ansøgning senest torsdag d. 22. april. Send din ansøgning til:
HR.Denmark@warnerbros.com.
Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forretnings- og økonomidirektør Malene
Stub, malene.stub@warnerbros.com.
Tiltrædelse snarest muligt.

