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VI SØGER DEM DER STRÆBER UD OVER FORVENTNINGERNE!
Vi søger løbende nye trainees, der kan være med til at sikre vores dynamiske arbejdsmiljø de næste mange år ud i fremtiden. Vi
søger trainees indenfor felterne: VFX & Motion Graphics, Klip & Postproduktion, Grade og AV & IT‑tekniker.
Vi forventer, du er hardcore engageret, serviceminded ud over alle grænser, og ser dig selv som dedikeret
postproduktionsmand/‑kvinde.
Vi kan love, at du vil lære utrolig meget, få en masse ansvar og udvikle dig lige så hurtigt, som du selv kan kapere.
Hvis du er en af dem, så kan vi så godt som garantere dig en fast plads i branchen!

HVAD FORVENTER VI?
Fælles for alle vores trainee linier er følgende forventninger:
‑ Du stræber altid efter at levere ud over det forventede
‑ Du brænder for dit fag
‑ Du har teknisk flair og tænker struktureret
‑ Du tænker langsigtet
‑ Du giver frem for at tage
‑ Du bliver ikke skræmt over skæve arbejdstider og lange dage
‑ Du er socialt begavet
‑ Du har styr på dit liv og ved hvad du vil
At være trainee ved Postyr betyder ikke man tager en uddannelse, det er mesterlære, hvor det er individet der selv har ansvar for egen indlæring.
Når det er sagt, så sætter vi også tid af til oplære dig via en‑til‑en session med ansat eller en erfaren trainee. Vi søger en personer som brænder for faget. Det er
vigtigt at være teknisk anlagt ‑ teknikken skal ikke være en hindring, men snarere et redskab.
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KLIPPE TRAINEE
Vi arbejder i Avid Media Composer, Adobe Premiere Pro CC, DaVinci Resolve, Hiero og Final Cut X, så det ville klart være en fordel at kende programmerne, eller
som minimum at have flair for at kunne sætte sig ind i dem. Det er et plus, at du har grafisk sans, evt med kendskab til Adobe‑pakken og basic grade.
En klippetrainee er ikke en oplæring i at være klipper. Det er heller ikke bare en oplæring i at være klippeassistent. Det er derimod en oplæring i de mange facetter
af en komplet postproduktionen. Vi sætter en ære i at man som Postyr klippetrainee kender til og kan levere på hele workflowet!
Vi har dog også stor forståelse for, og ser ligeledes det at være klippetrainee, som et springbræt til at blive klipper.
EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOMRÅDER
Backup og ingest
Sync og Log
Export
DIT (Digital Image Technician)
Hjælpe klippere og forstå terminologi i branchen
Data wrangling ifm. VFX workflows
Online
Mastering
QC ‑ kvalitetstjek af filer
Klip
Grade
En lille note: Iflg. FAF’s overenskomst kræver det 3 spillefilm eller tv‑serier på CV’et + at du har arbejdet som klippeassistent i 3 år, for at du kan kalde dig
klippeassistent. Og dette er vi glade for at kunne garantere dig med en klippe trainee stilling hos Postyr.
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VFX & MOTION GRAPHICS TRAINEE
Vi arbejder i Nuke, Modo, Maya, Cinema4D, Mari, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Mocha og en række andre VFX‑værktøjer.
Kendskab til nogle af disse værktøjer og en generel forståelse for compositing er klart en fordel. Men vigtigst af alt er, at have flair for at kunne sætte sig ind i nye
programmer. Det er klart et plus, at du har grafisk sans, ligesom basic farvelære er et plus.
Du vil komme til at arbejde på flere spillefilm årligt ‑ både hos Postyr, men også hos andre selskaber i branchen som vi samarbejder med.
EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOMRÅDER
Roto
Comp
3D
Animation
Mattepaint
Simulering
Grade
Concept art & udvikling/R&D
Vi kan prale af, at alle de VFX & Motion Graphics trainees, der har gennemført vores program, efterfølgende har fået fast arbejde i VFX‑branchen ‑ både i Danmark
og udlandet. Det er en track record vi er meget stolte af.
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AV & ITTEKNIKER TRAINEE
Vi servicerer tre firmaer ‑ Fridthjof Film, Postyr Postproduktion og GiLyd!
De primære kompetencer hos en AV/IT‑Tekniker Trainee er service og gå‑på‑mod. Man skal holde sig orienteret om hvad der kommer og kan komme af
udfordringer for alle ansatte i huset. Derfor kræver det også, at man er udadvendt og ikke er bange for at kaste sig ud i nye arbejdsområder på egen hånd. Der vil
selvfølgelig altid være dialog med mester om hvad der er bedst for firmaerne.
EKSEMPLER PÅ ARBEJDSOMRÅDER
Google Apps
Microsoft Active Directory
FreeNAS
Mac OS X
Windows 10 Pro
Printerløsning
Backupløsning
Generel video assistance
Fridthjof Film bliver primært serviceret på Google Apps, internet og printerløsning.
Gilyd og Postyr får fullservice på alle områder, og er der ikke en umiddelbar løsning bliver der fundet én.
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HVAD KAN POSTYR TILBYDE?
Et 3‑årigt forløb med følgende løn:
1. år: S.U. tilsvarende løn (ca. 6.000,‑)
2. år: 10.500,‑
3. år: 13.500,‑
Du får endvidere tilskud til mobil og vi betaler kurser på Filmskolen eller andre steder for op til 5.000 kr. under forløbet til dig.

HVEM ER POSTYR?
Postyr ligger i stueetagen på Skofabrikken og er på mange måder samlingspunktet for hele huset ‑ både i teknisk forstand ‑ og når fredagsøllen skal drikkes.
Vi arbejder i Postyr med postproduktion på så godt som alt. Lige fra et lille flash‑banner til de største spillefilm. Vi er ca. 15‑20 ansatte og trainees og vi råder over
5 klippe suiter, en color grading biograf og 10 grafiske workstations ‑ alt sammen forbundet i vores centrale maskinrum.
Vi arbejder på ca. 3 spillefilm, 1 standup show, samt diverse dokumentarfilm og serier om året.
Vi har også sagt tillykke til tidligere trainees som er blevet optaget på klippelinien på Filmskolen og 18frames efter at have været i lære hos os.
Besøg www.postyr.dk for at læse mere om de projekter vi arbejder på.
Send ansøgning til
trainee@skofabrikken.dk med
“TRAINEE” i emnelinien.
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