Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, viva.pl, party.pl, niania.pl, babyonline.pl, gotujmy.pl)
oraz wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party. Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka,
Be Active. Dietetyka & Fitness).
Obecnie do naszego Zespołu
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Producent Video Digital
Lokalizacja: Warszawa-Centrum

Zakres obowiązków:


Doradztwo i zakup sprzętu do studia



Obsługa, audyt i serwisowanie sprzętu



Wyposażenie i aranżacja studia



Kosztorysowanie produkcji



Dokumentacja planu zdjęciowego



Wyszukiwanie podwykonawców



Przeprowadzanie castingów - szukanie bohaterów do filmów (gwiazdy/celebryci/bohaterowie
testów/metamorfoz)



Wybór planów zdjęciowych



Przygotowanie i przeprowadzenie całej produkcji na planie zdjęciowym



Tworzenie video dedykowanych na FB i YT



Nadzór nad pracą montażystów i operatorów



Współpraca z grafikami

Oczekiwania:


Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w
produkcji pod klientów)



Doświadczenie w pracy w studio i na planach filmowych



Umiejętność kosztorysowania zleceń



Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy (reklamy, testy, wywiady, programy internetowe)



Znajomość nowoczesnych programów montażowych



Umiejętność profesjonalnej obsługi sprzętu video



Umiejętność zarządzania projektami i zespołami projektowymi



Wysoki poziom kreatywności i komunikatywność



Doskonałe umiejętności organizacyjne



Odpowiedzialność i terminowość



Samodzielność, elastyczność, podejmowanie inicjatywy



Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2



Gotowość do podróży służbowych



Mile widziana znajomość podstaw animacji komputerowej

Oferta:


Stabilna praca i miła atmosfera (bez korporacyjnych ograniczeń) w stale rozwijającej się spółce
multimediowej z silną pozycją rynkową



Praca w zgranym i przyjaznym zespole, czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy



Duża samodzielność i swoboda działania



Ciekawa i pełna wyzwań praca oraz możliwość rozwoju zawodowego



Prywatna opieka medyczna



Praca w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum Warszawy

Zapraszamy do przesłania aplikacji poprzez formularz:
http://praca.edipresse.pl/
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

