Oppstart av et Filmveksthus i Bergen
Vestnorsk filmsenter søker avdelingsleder for FILMVEKSTHUSET.
Vil du være med på en unik reise der du får muligheten til å starte opp et helt nytt tiltak som skal
styrke filmmiljøet i Bergen og på Vestlandet? Vestnorsk filmsenter søker en selvstendig, faglig sterk,
positiv, initiativrik og strukturert medarbeider i en 100%-stilling som skal starte og drive
Filmveksthuset i Bergen. Søknadsfrist 1. februar 2019.
Filmveksthuset skal være et tilbud til unge talenter og nyutdannede filmarbeidere med ambisjoner,
fra 16 til 30 år. Formålet er å utvikle talenter, skape bro til den profesjonelle bransjen og gjennom
dette bidra til å rekruttere nye filmarbeidere innen alle fagfelt. Huset organiseres som en avdeling av
Vestnorsk filmsenter, og skal tilby produksjonslokaler, gratis utlån av utstyr og faglig veiledning.
Filmveksthuset skal trinnvis bygges opp. Trinn 1) Spire – grunntrinnet i filmveksthuset. Trinn 2) Talent
– for viderekommende. Trinn 3) Katapult – på vei til profesjonelt virke. Tiltaket er støttet av Bergen
kommune og Hordaland fylkeskommune.
Stillingen er nyopprettet og vil gi spennende og utfordrende oppgaver. Du vil påvirke et helt nytt
tilbud som har klare mål om å utvikle filmbransjen på Vestlandet videre. Du må kunne jobbe
selvstendig, men samtidig vil det være tett kontakt med resten av Vestnorsk filmsenter.
Arbeidsoppgaver:
Oppstart og drift av Filmveksthuset. Dette innebærer drift av huset, ansvar for økonomi, personal
(det skal på litt sikt ansettes en medarbeider med spisskompetanse på teknikk og utstyr, samt
korttidsengasjement av kursholdere), lokaler, utstyr, utlån, kursvirksomhet, informasjonsarbeid mot
brukere og samarbeidspartnere. Samarbeid med andre organisasjoner og personer som arbeider
innenfor filmfeltet.
Kvalifikasjoner:
Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
God kjennskap til filmbransjen og det unge, kreative miljøet i Bergen
Relevant utdanning og/eller erfaring (ønskelig med produksjonserfaring)
God kjennskap til og bruk av sosiale medier
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Fleksibel, initiativrik med stor arbeidskapasitet
Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
Personlig egnethet vil vektlegges
Betingelser
Få mulighet til å bygge opp talentsatsningen innenfor filmfeltet på Vestlandet
I utgangspunktet ønsker vi en 100% stilling - annen stillingsprosent kan vurderes
Selvstendig og fri stilling. Helg- og kveldsarbeid må medregnes.
Være med å forme din egen arbeidsplass, sammen med resten av Vestnorsk filmsenter
Lønn etter avtale
Mangfold er viktig og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn,
funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Spørsmål? Ta kontakt med Stine Tveten, daglig leder i Vestnorsk filmsenter. Mobil: 400 69 149 eller
epost: stine@vestnorskfilm.no
www.vestnorskfilm.no
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