
 

LEDIG STILLING 
 
Produsent/Prosjektleder 
 
Motion Air er en privateid bedrift i Oslo etablert i 2014. Selskapet leverer tjenester til film-, tv- og 
reklameproduksjon med fokus på luftfoto og spesialrigger for bevegelig kamera. Opptak med droner, 
gyroløsninger og helikopter utgjør noen av tjenestene selskapet tilbyr. Oppdragsgiverne spenner fra de 
største norske tv-produksjonene til utenlandske filmproduksjoner som filmer i Norge.  
 
Selskapet har i dag 3 ansatte og søker nå etter en initiativrik person som kan styrke teamet innenfor salg 
og operativ drift. Vi leter etter deg som har et utviklet nettverk innen film- og tv-bransjen og som liker å 
jobbe med både høyprofilerte produksjoner og mindre prosjekter.  
 
Hvis du synes dette høres spennende ut vil vi gjerne høre fra deg! 
 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 
 
SALG 
● Innsalg mot drama, spillefilm og reklamemarkedet 
● Følge opp faste kunder og større prosjektinnsalg 
● Drive salgsvirksomhet og presentere selskapet mot nye kunder og markeder 
● Skape og vedlikehold gode, langsiktige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere 
● Delta på sosiale arenaer for film-, tv- og reklamebransjen 
● Delta i strategiarbeid sammen ledelsen 

 
OPERATIVT 
● Ta imot og gjennomgå innkommende prosjekter 
● Utarbeide tilbud, fakturering  
● Koordinere oppdrag og tillatelser 
● Risikostyring og ta del i selskapets risikoarbeid 
● Bidra med knowhow om locations i Norge 
● Fordele ressurser og bemanning til oppdrag 
● Koordinere eksterne ressurser og leverandører (helikopterselskaper, freelancere mv.) 
● Bidra ute på opptak ved behov  

 
Kvalifikasjoner: 
 
● Bakgrunn fra norsk/internasjonal film-, tv- eller reklameproduksjon 
● Erfaring fra markedsføring/salg 
● Erfaring fra risikostyring 
● Kjennskap til luftfartsbransjen 
● Førerkort kl B 
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Utdanning: 
 
● Relevant utdannelse innen salg, markedsføring, produksjonsledelse, produsent, prosjektledelse, 

kaospilot el. tilsvarende 
● Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning 

 
Personlige egenskaper: 
 
● Selvgående og initiativrik 
● Omgjengelig, åpen og positiv 
● Flink til å bygge relasjoner og nettverk 
● Serviceminded og løsningsorientert med evne til å se helheten 
● Dyktig til å planlegge med høy nøyaktighet og fokus på detaljer 
● Gode kommunikasjonsevner 
● Kvalitetsbevisst og resultatorientert 
● Fleksibel og villig til å trå til når det trengs 
● Kommunisere meget godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

 
Vi tilbyr: 
 
● Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
● Spennende muligheter i en bedrift i vekst, muligheter for fast ansettelse 
● Godt arbeidsmiljø med fokus på positive opplevelser for kunder og ansatte 
● Fleksibel arbeidstid 

 
Stillingstype: Engasjement t.o.m. 30.10.2020 
Arbeidssted: Gjerdrums vei 6, 0484 Oslo 
Lønn: Etter avtale 
Tiltredelse: 01.04.2020 
Søknadsfrist: 21.02.2020 
 
Søknad sendes til jobb@motionair.no 
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