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Underviser i kamera og belysning til
Film- og TV produktionsuddannelsen søges
Har du lyst til at undervise energiske elever i 20-plus-alderen på Film- og TV produktionsuddannelsen og
vise dem vejen til et liv i kommunikations navn fyldt med Lut’s, Codecs, labyrint-formede kameramenuer,
lens-flare, kelvingrader, bevægemidler etc. så er denne stilling noget for dig.
Vi søger nemlig en underviser på fuldtid, der kan være med til at forme og danne vores elever på primært
kamera- og belysningsfronten. Du skal kunne hjælpe elever til udvikling af billedforståelse og udfordre deres
kreative sans, mens branchens tekniske dyder dyrkes og håndhæves med en naturlig selvfølgelighed.
Du skal være i stand til at kunne arbejde selvstændigt og du skal også kunne fungere i forskellige lærerteamskonstellationer, da mange af vores undervisningsmoduler er lagt an på en tværfaglig pædagogisk tilgang.
Dine primære opgaver bliver blandt meget andet
•
•
•

Planlægning og gennemførelse af undervisning i kamera og belysning på uddannelsens 5 hovedforløb.
Vejledning af eleverne i forbindelse med forskellige typer af produktioner.
Løbende videreudvikling af undervisningen på FTP-afdelingen, så vi som skole hele tiden kan spejle
branchens behov.

Som skole tager vi udgangspunkt i en klassisk faglighed, men finder det vigtigt som institution, hele tiden at
orientere os mod den evigskiftende ‘nye’ virkelighed indenfor vores branche. Kan du genkende dig selv i en
lyst til at arbejde med fornyelse baseret på rødder indenfor feltet: kamera- og belysning, og har du evnerne
og ikke mindst modet til at vise vejen frem for vores engagerede elever, så tøv ikke med at kontakte os.
FTP-uddannelsen er en 4½ årig erhvervsuddannelse, hvor eleverne veksler mellem at være på skole hos os
og være i praktik på deres elevsted (typisk en TV-station eller et produktionsselskab etc.).
Vi tilbyder faste rammer, fleksible arbejdsvilkår og en attraktiv pensionsordning – og meget mere.
Tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist 15. december 2021 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til: max@medieskolerne.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Max Jørgensen: 23 72 71 21 / max@medieskolerne.dk

Media College Denmark / Medieskolerne har siden starten i 1987 været en førende uddannelsesinstitution i forhold til uddannelse af
audiovisuelle fagprofessionelle, og det agter vi at blive ved med at være. Vi er fagligt fokuserede på Fotografuddannelsen, Film- og TV
produktionsuddannelsen samt uddannelsen til Webudvikler. Se mere på: https://mcdm.dk
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