Banijay Nordic søger

Nordic Content and Acquisitions executive (barselsvikariat)
Har du kendskab til TV-formater og er du struktureret og analytisk skarp? Så er du måske den
barselsvikar vi søger. Stillingen indebærer formatindkøb og facilitering af udvikling og salg af
egenudviklede nordiske tv-formater og tredjepartsformater på tværs af Norden. En vigtig del af
jobbet er også at aktivere vores store internationale katalog af Banijay-formater i Norden samt
at hjælpe til at bringe vores egenudviklede formater ud i resten af verden gennem Banijays
globale kreative gruppe. Udover dette bliver du go-to person for alle vores nordiske selskaber
ift. markedsintel, tv-trends og information om alle interne og eksterne formater.
Du er en stærk kommunikator, struktureret og analytisk, har et bredt kendskab til TVproduktionsbranchen og det er en fordel, hvis du har erfaring med formatindkøb.
Jobbet indebærer en del international kontakt med eksterne formatdistributører samt Banijaykolleger i Norden og resten af verden. Du kan læse mere om Banijay og Banijay Nordic på vores
hjemmeside www.banijay.com.
Stillingen er fuldtid. Ansættelsen er tidsbegrænset med mulighed for forlængelse. Du vil referere
til Nordic Group COO Karoline Spodsberg og bliver en del af et lille team omkring Banijays
nordisk ledelse. Du skal regne med en del rejseaktivitet i Norden og Europa.
Ansøgning
Send din korte ansøgning, CV og evt. anbefaling til ansogning@banijaynordic.com senest
onsdag den 21. august 2019 klokken 12.00. Vi forventer at holde samtaler allerede ugen efter
og sigter mod en ansættelse senest 1. oktober.
Har du spørgsmål til stillingen eller vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Marianne
Bjørn, Head of Content and Acquisitions, på marianne.bjoern@banijaynordic.com eller på
telefon 30546560.

Banijay Nordic er Nordens største tv-producent med en markedsandel på 25 procent. Dets
aktiviteter tæller i Danmark produktionsselskaberne Mastiff, Nordisk Film TV, Pineapple og
Respirator, i Sverige Jarowskij, Mastiff, Nordisk Film TV, Factory og Yellow Bird, i Norge Nordisk Film
& TV, Mastiff og Yellow Bird, de finske selskaber Banijay og Zodiak samt Yellow Bird UK i England og
Yellow Bird US i USA. Banijay Nordic producerer årligt mellem 200-300 tv-serier og film og har
desuden et joint venture-samarbejde med BBC Studios.
Banijay Nordic producerer på tværs af de nordiske lande bl.a. kendte programmer som Vild med
Dans, Toppen af Poppen, Paradise Hotel, Robinson Ekspeditionen, Go Morgen og Go aften Danmark,
God aften Norge, Temptation Island, Klassefesten, Alle mod 1, Versus, Natholdet, Hvem kan slå?,
Maestro, Hit med sangen, 71 grader Nord, Dybvaad, Knæk Cancer, Zulu Awards, Fort Boyard,
Weakest link, 3xBeliggenhed, The Voice Norge, Korpset og mange flere samt fiktionsserier og film
som Wallander, Millenium-filmene, Solsidan, Headhunters, Familien Löwander, Det som skjules i
sneen, Occupied, Black Lake, Straight Forward og Hånd i Hånd.

