
Meta Film søger en praktikant med start medio januar 2014                                                                      _______

Interesserer du dig for en fremtid i filmbranchen og vil du lære noget om arbejdet med udvikling og 

produktion af kort- og spillefilm i den danske og internationale filmbranche, så får du med praktik ved Meta 

Film en mulighed.

Er man i praktik ved Meta Film, kommer man tæt på producernes arbejde med udvikling og produktion af 

film- og tv-fiktion og bliver ankermand for en række spillefilmsprojekter i udvikling: Der skal koordineres, 

researches, skrives ansøgninger, bydes ind med kreative input og idéer, udarbejdes budgetter og planer, 

manuskripter og bøger skal læses og der skal gives feedback. Og har en forfatter eller instruktør brug for en 

hjælpende hånd, skal man stå en-to-tre-parat.

Hos Meta Film går vi meget op i at udvikle dig, give dig ansvar, selvstændige opgaver og rådgivning, hvor du 

skulle have brug for det. Til gengæld forventer vi, at du er skarp på skrift både på dansk og engelsk. Du skal 

kunne holde tungen lige i munden og hovedet koldt, selvom der flyver opgaver og spørgsmål om ørerne på 

dig. Du skal have styr på intet mindre end tid, orden, filmteori, dramaturgi, kulturlivet og hvad der rører sig 

på den danske og internationale filmscene generelt. 

For at komme i praktik ved Meta Film skal du være under uddannelse (f.eks. universitetsstuderende) og 

praktikopholdet skal være meritgivende og en godkendt del af dit uddannelsesforløb. Du er SU-berettiget og 

må herudover hverken modtage dagpenge, kontanthjælp eller anden overførselsindkomst.

Du vil i praktikforløbet være tilknyttet på fuld tid (ca. fra 9-17) – dog er vi fleksible og regner med, at du er 

det samme, da der forekommer arrangementer, hvor vi vil forvente, at du kan deltage. Har du planlagt ferie, 

så finder vi en løsning på det.

Praktikken starter i starten af januar 2014 og løber frem til juli 2014. Ansøgningsfrist er mandag den 25. 

november, og samtalerne afholdes første uge af december. Ansøgninger sendes til daglig leder Sidsel 

Galatius på sidsel@metafilm.dk.

Har du spørgsmål, kan de rettes til vores assistenter:

Maja / maja@metafilm.dk  ,   Luisa / luisa@metafilm.dk      og Christina / christina@metafilm.dk.

Meta Film er et internationalt orienteret produktionsselskab – estbl. 2010, lokaliseret i det indre 

København.

• Meta Film egenproducerer og samarbejder nationalt og internationalt på spille- og kortfilm.

• Meta Film udvikler apps og TV-programmer.

• Meta Film initerer en række udviklings- og mentorforløb, med fokus på idé, udvikling og sparring.

Meta Film består af producerne Meta Louise Foldager (CEO), Sara Namer, Nina Bisgaard, tv-koordinator 

Emilie Lebech, daglig leder Sidsel Galatius samt en række freelance-producere og readers.
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