Produktionsselskabet Mastiff søger ny fiktionschef
Mastiff er en del af Banijay koncernen som med 122 selskaber på verdensplan er
verdens største indholdsproducent. Mastiff er Banijays spydspids for alt dansk
fiktionsproduktion til det danske og globale marked.
Vild Med Dans, Toppen Af Poppen, Robinson Ekspeditionen, Paradise Hotel,
Korpset, Vilde Vidunderlige Danmark, Versus. Det er bare nogle af de store tvbrands, Mastiff er kendt for. Men Mastiff har siden 2014 også produceret
succesfulde tv-serier, blandt andet Sjit Happens, Hånd i hånd, Grethe, Blå Bog
forever - og har en julekalender på vej.
Vi har rygende travlt med nye projekter og en ambitiøs vækstplan og har derfor brug
for at forstærke fiktionsafdelingen med en ny fiktionschef.
Som fiktionschef skal du udarbejde og eksekvere strategi og businessplan, sikre
udvikling, salg og kvalitet af afdelingens projekter og varetage den daglige ledelse i
Mastiff Fiktion.
Mastiff Fiktion har ca. 6 faste medarbejdere (producere, produktionsledere og
assistenter). Mia Marie Borup er Mastiffs nuværende fiktionschef, men Mia vil det
næste 1,5 år fokusere på at producere. Mia fortsætter i Mastiff’s fiktionsledelse og
vil være sidestillet med den nye fiktionschef.
Arbejdet som fiktionschef omfatter:
• Facilitere udvikling af nye projekter, drive og sikre salg af nye projekter – samt
igangsættelse af disse projekter.
• Daglig drift; løn og allokeringer, MUS-samtaler, afdelingsbudgetter,
afdelingsmøder, rapporteringsmøder (herunder blandt andet til jura + økonomi).
• Ledelses- og personaleansvar for afdelingens medarbejdere.
• Udarbejdelse af afdelingens udviklingsplaner og budgetter.
• Sparring med afdelingens producere om strategi, økonomi og produktion af
deres respektive projekter.
• Udarbejdelse af overordnet fiktions-strategi og businessplan i samarbejde med
Mastiffs fiktionsledelse - og eksekvering af denne.
• Løbende kontakt til broadcastere/streaming-tjenester.
• Deltagelse i brancherelevante arrangementer – herunder også rejser til udlandet
• Reference til Mastiff CEO

Dine kvalifikationer
• Du har en bred erfaring og stor indsigt i produktion af seriefiktion til
broadcastere og streamere.
• Du er en dygtig og erfaren leder og god til at sparre med kreative mennesker i
kreative processer.
• Du kan medvirke til at udvikle og præsentere projekter for kunder og
samarbejdspartnere – også på engelsk.
• Du har lyst til at være med til at vækste fiktionsafdelingen i Mastiff.
• Du har lyst til at samarbejde med nogle af verdens dygtigste fiktionsfolk i Banijay
gruppens globale fiktionsselskaber.
• Du har et bredt netværk i branchen og forstår de vilkår vi producerer under.
• Du har økonomisk og juridisk forståelse og vant til at arbejde med budgetter.
• Du har forståelse for/erfaring med finansiering både lokalt og internationalt
• Du har gode samarbejdsevner og en god situationsfornemmelse.
• Du kan sikre god energi, motivation og trivsel blandt medarbejderne.
Vi tilbyder
Med stillingen som fiktionschef tilbyder vi et virkelig spændende lederjob i en
afdeling, der er i stor vækst og fremgang. Vi har højt til loftet, et uformelt
arbejdsmiljø og vi holder fast på, at det skal være både rart og sjovt at gå på arbejde
– selvom vi har travlt.
Tiltrædelse
Snarest
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CEO Mads Ulrick
Holmstrup; maho@mastifftv.dk
Ansøgningsfrist og procedure
Hvis du synes at overstående er lige noget for dig, så glæder vi os meget til at høre
fra dig – dog senest 29. september 2021. Ansøgning skal sendes til Sofie Saxild;
sosa@mastifftv.dk. Vi holder samtaler løbende – og alle kandidater vil modtage
skriftligt svar.

