
Vi har rygende travlt i Benjamin_Creative, og én af de ting, som vores kunder efterspørger 
allermest, er video. Derfor opruster vi nu og leder efter en kreativ, erfaren, produktiv og struktureret 
videotilrettelægger. Er det dig?

Du bliver en del af et contentbureau, der producerer indhold for mange forskellige kunder og 
til mange platforme, og vi dyrker altid den gode historie i det indhold, vi laver. Derfor søger vi en 
videotilrettelægger, som kan fortælle disse historier med levende billeder. 

Du skal kunne skabe en video fra planlægning til optagelse. Du skal kunne få den kreative idé, udvikle 
manus og storyboard og styre optagelserne, så resultatet bliver helt perfekt – uanset om videoen er 
tænkt til kundens hjemmeside, YouTube-kanal eller Facebook. 

Du er:
• en profil med erfaring i at skabe videoer til sociale medier
• kreativ og skarp til at se den helt rigtige idé til hver enkel kunde
• rutineret i at planlægge optagelser, skrive manus, gerne også lave storyboards og i det  

hele taget skabe den visuelle historie
• sikker i at styre en optagelse sammen med fotograf/VJ og andre på location eller i studie.
• struktureret og selvkørende
• ikke bange for at have travlt og er en stærk holdspiller, som kan lide at arbejde tæt sammen  

med kolleger med mange forskellige faglige baggrunde

Vi sørger til gengæld for:
• at du bliver en del af en afdeling i vækst med højt humør og ligeledes højt til loftet
• at du får et stort ansvar og mange udfordrende opgaver for en masse spændende  

forskellige kunder.

Mere om Benjamin_Creative:
Vi er et contentbureau, der holder til hos Benjamin_Media på Frederiksberg. Vi er næsten  
30 medarbejdere – projektledere, AD’ere, journalister, stylister, digitale udviklere med mere.  
Vi udvikler og producerer journalistisk indhold for brands og virksomheder, og det spænder lige  
fra hjemmesider, apps og nyhedsbreve til magasiner, foto, video og indhold til sociale medier.  
Vores kunder tæller fx FRB.C Shopping, Randers Storcenter, Forbrugerrådet Tænk,  
DR Koncerthuset, Rosendahl og mange flere.

Kontakt endelig Head of Content & Creative, Stine F. Mathiasen, på stinefm@benjamincreative.dk,  
hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse: Hurtigst muligt – vi holder samtaler løbende. 

Send din ansøgning til jobs@benjamin.dk med ”Ansøgning til videotilrettelægger til  
Benjamin_Creative” i emnelinjen. Og send også gerne et eksempel på en video eller  
to, som du er særligt stolt af at have skabt.
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