MASTIFF søger producent til non-scripted TV
Elsker du TV og er du fabelagtig til at fortælle historier? Er du dygtig til at lede og inspirere
medarbejdere? Brænder du for at arbejde på et af Danmarks største produktionsselskaber
med nogle af de største internationale TV-brands? Har du erfaring i TV-branchen og har
du mulighed for at rejse?
Jobbet
Mastiff søger en producent til non-scripted TV, der har lyst til at producere både nye og
eksisterede formater indenfor genrene underholdning, reality, lifestyle og factual entertainment.
Som producent er du overordnet ansvarlig for indhold, personale og økonomi på den produktion
du er tilknyttet - og du vil indgå i Mastiffs chefredaktion sammen med husets øvrige producenter.
Tiltrædelse: snarest.
Mastiff
Mastiff er en del af Banijay Group; et globalt produktions- og distributionsselskab, der skaber
indhold til alle platforme indenfor alle genre. Banijay har produktionsselskaber i 16 territorier og
strategiske partnerskaber med kreativt talent i hele verden. Hvert år producerer Mastiff mere end
200 timers indhold indenfor genrene underholdning, lifestyle, reality, factual entertainment,
reportage, børn & unge, scripted comedy og fiktion. Vi producerer blandt andet: ”Vild med Dans”,
”Versus”, ”Toppen af Poppen”, ”Paradise Hotel”, ”Robinson Ekspeditionen”, ”Danmarks bedste
portrætmaler”, ”Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed”, ”Korpset”, etc.
Om dig
Du skal være passioneret, selvstændig og stilsikker. Du skal have flair for at forfine og tilføre
programmerne et ekstra touch – og ikke mindst skal du være en dygtig leder. Du skal have mod på
at gå nye veje hvad angår produktionsmetoder og indholdsgreb – og du skal kunne håndtere både
det kreative og det organisatoriske. Du skal være flydende og velformuleret på både dansk og
engelsk, have et godt netværk indenfor TV-branchen og trives med fleksible arbejdstider og
rejsedage.
Information & ansøgning
For yderligere information kontakt venligst programchef Karen Boel Thomsen
(kabt@mastifftv.dk) eller programchef Zach - Henrik Zachariassen (zach@mastifftv.dk).
Ansøgninger skal sendes senest søndag den 16. juni 2019 til executive assistant Sofie Saxild
(sosa@mastifftv.dk).
Vi glæder os til at høre fra dig.

