BANIJAY NORDIC SØGER

DEVELOPMENT & COORDINATION EXECUTIVE
TIL NORDISK OG INTERNATIONALT UDVIKLINGSARBEJDE
Elsker du at være med til at udvikle nye underholdningsformater? Er du nærmest verdensmester i at lave PowerPoints og
Keynotes? Kan du måske også klippe promos? Er du kreativ, men samtidig meget struktureret og nyder at koordinere
projekter?
Så er du måske vores nye kollega.
Du er måske fra Film- og medievidenskab og har et par år på bagen. Måske kommer du fra TV-branchen og har lyst til at
prøve noget nyt. Du er i hvert fald fuld af ungdommelig energi og har passion for underholdning på TV. Du elsker, når der er
parceremoni og Ø-råd og spiller måske med på appen, når der er Alle Mod 1. Du ser muligheder, men din venstre
hjernehalvdel elsker at sætte ting i system og få afsluttet projekter.
Du kommer til at referere til den nordiske kreative direktør. Det går godt med kreativiteten i Skandinavien og vi er meget
ambitiøse på at udbrede vores formater over hele verden. Dit arbejde får to ben. Du skal være med til at vedligeholde og
videreudvikle eksisterende rettigheder, og sammen med vores 15 nordiske selskaber udvikle store
underholdningsrettigheder, der skal ud i verden. Du skal være indstillet på en masse koordineringsarbejde og hands-on
arbejde.
Du kommer til at sidde sammen med et lille centralt team i den nordiske ledelse og vores ansvarlige for TV-formater. Regn
med en god del rejseaktivitet både i Norden men også i Europa. Du er et serviceminded menneske, som elsker at sørge for
at alle føler sig godt tilpas - og sætter en ære i at seminarer er planlagt og udføres med de højeste standarder.
Kommunikationen foregår mest på engelsk, hvor du er flydende, men du må også gerne have lidt kendskab til de
skandinaviske sprog.
Ansøgninger skal sendes senest søndag den 30. juni 2019 til mailadresse: ansogning@banijaynordic.com
Du må meget gerne lave en præsentation som en pitch f.eks. i Keynote/PowerPoint eller som promo.
Du får svar på om du skal til samtale efter d. 15. august
Vi glæder os til at høre fra dig. God sommer.

About Banijay Nordic
Banijay Nordic is the largest independent producer with no broadcast ownership, Banijay Nordic is the market leader in the Nordic region,
producing more than 2500 hours of premium content per year. Banijay Nordic teams work under separate brands to secure the highest
level of creativity within non-scripted and scripted content. These well-known and prolific production entities include Nordisk Film TV
Denmark, Mastiff Denmark, Jarowskij Sweden, Mastiff Sweden, Nordisk Film TV Sweden, Yellow Bird, Mastiff Norway, Nordisk Film & TV
Norway, Yellow Bird UK, Yellow Bird US, Banijay Nordic Mobile, Banijay Finland, Zodiak Finland, Pineapple and Respirator.

