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AFUK søger 1 værkstedslærer til Filmassistentuddannelsen i en deltidsstilling.
Har du en baggrund i Filmindustrien og har du varmt og livsklogt hjerte?
Kan du se dig selv som vejleder i et mangfoldigt og skævt uddannelsesmiljø for unge?
Filmassistentuddannelsen er en 2 årig SU berettiget uddannelse, som uddanner filmassistenter i individuelle specialer
indenfor produktion, filmteknik, post-produktion og SFX.
Uddannelsen drives af AFUK i samarbejde med Filmværkstedet København og den er etableret i samråd med
Copenhagen Film Fund og Dansk Filmfotograf Forbund.
Stillingen:
Vi giver stor frihed under ansvar og giver plads til fleksible arbejdstider. Ansættelsen er som udgangspunkt på deltid med
start januar 2018. Timetal aftales nærmere, så det passer med din virkelighed og vores. Arbejdet som værkstedslærer
vil afhængig af dine kvalifikationer handle om:
· individuelle vejledningssamtaler med eleverne
· uddannelsesplanlægning i samarbejde med uddannelsesleder og uddannelsestovholder
· koordinering med Filmværkstedet København
· etablering af praktikforløb i Filmindustrien
· afvikling af projektforløb
Din profil:
· Du arbejder eller har arbejdet i den danske filmbranche.
· Det er ikke et krav, men positivt hvis du har erfaring med pædagogisk arbejde
· Kendskab til Filmværkstedet København er en fordel
· Er en tålmodig, rolig og varm sjæl
· Arbejder selvstændigt og kan overholde en deadline
· Kan se dig selv i et kreativt miljø med plads til udfoldelse
Vi tilbyder
en arbejdsplads med dygtige og erfarne kollegaer i et varmt og skævt uddannelsesmiljø med unge som både brænder
for film og samtidig er udfordret af virkelighedens realiteter.
AFUK er mange ting på en gang: Produktionsskole, Daghøjskole, Kombineret ungdomsuddannelse, Videregående
kunstnerisk uddannelse i moderne cirkus og 2 børne/ungdomsforeninger. Alle regier arbejder under samme tag og udgør
til sammen et unikt uddannelsesmiljø. Her er ingen sofaer – men masser af arbejdsborde og ambitioner. Som ansat på
AFUK bliver du en del af et arbejdshus med højt til loftet, hvor iværksættertrangen stimuleres og trives.
Interesseret
Er du interesseret, så kontakt Morten Kaplers på m@afuk.dk eller telefon 23312640 og hør nærmere. Ansøgning mærket
”værkstedslærer til Filmassistent” sendes til m@afuk senest 31.12.17

