MTG i London søger en kreativ promoklipper
Er du kreativ og god til at klippe?
Vores kreative afdeling i London søger en talentfuld og kreativ promoklipper. Stillingen er
baseret i vest London på vores kontor i Chiswick og er en fuldtids stilling med arbejdstider
mandag til fredag kl. 9.00 til 17.30.

Hvem er vi:
MTG har mere end 20 produktionsvirksomheder, over 100 TV kanaler, og utallige
markedsførende digitale produkter og services i næsten 40 lande på 4 kontinenter.
MTG er markedets førende Esport og mobile gaming industri.
MTG Creative er et prisbelønnet kreativt miljø. Kom og vær med!

Hvem leder vi efter:
Med erfaring fra TV og broadcasting vil du være tryg med hele end-to-end
produktionsprocessen lige fra den indledende briefing til det færdige produkt. Du har
arbejdet som klippeassistent, programklipper eller lignende er vant til at levere
opmærksomhedsskabende, gribende og innovative ideer af høj kvalitet til alle
promoverende kampagne elementer.
Du arbejder på et højt niveau og elsker at bruge dine kreative kompetencer på tværs af
forskellige medier heriblandt design og branding. Du vil frembringe ideer til promovering på
de sociale medier samt agere som trendsætter over for klienterne i forbindelse med
kampagner til de sociale medier.
Du motiveres af et hurtigt omskifteligt miljø hvor du er omstillingsparat og god til at tilpasse
dig sidste øjebliks ændringer. Du er god til at kommunikere med andre på en selvsikker og
tillidsfuld måde, hvilket gør dig I stand til at kommunikere positivt med designere og
voiceover-artister. Du er god til at lytte og arbejder godt i teams.
Du holder af, at videreudvikle kreative koncepter samt forberede og markedsføre disse over
for klienter.
Du formulerer dig fremragende på skrift, kan fatte dig i korthed og kan skabe perfekte tags.
Du har nemt ved at skifte stil og stemning hvis nødvendigt.
Du behersker Flydende engelsk samt et skandinavisk sprog.
Det er en fantastisk rolle til dig, der leder efter en stilling i en hurtigt voksende, succesfuld og
spændende international virksomhed inden for mediebranchen. Du arbejder måske i TV
produktionsbranchen i dag og er klar til at prøve noget nyt og opleve det dynamiske,
kreative og spændende storbyliv som London tilbyder.

Modern Times Group MTG Limited is committed to equality and diversity and we welcome
applications from all qualified individuals regardless of race, religion, age, gender, sexual
orientation, disability, and marital status.

Er du interesseret?
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte vores Human Resource afdeling på
job@mtg.com.
Send din ansøgning og CV til vores Human Resource afdeling på job@mtg.com.
Ansøgningsfristen er d. 23rd April 2018.
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