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Populate söker en redigerare/fotograf för projektanställning 

Vi söker en erfaren filmgeneralist med kompetens inom redigering och filmfoto för en 
projektanställning. Du kommer att kopplas in olika typer av filmprojekt som varierar i komplexitet 
och förväntas kunna arbeta självständigt.  

Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter och en flexibel arbetsplats med stor frihet under ansvar. Du kommer 
att sitta i moderna verksamhetslokaler i centrala Uppsala med närhet till caféer, restauranger och gym.  

Populate är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom film. Under 2019 blev vi utsedda till Årets byrå i 
Regi:s kundnöjdhetsstudie och under åren har vi fått flertalet priser för våra filmer, bland annat i Cannes. Vi är 
nio heltidsanställda konsulter inom film och kommunikation. 

Sammanfattning av kompetensbehov 

- Du har arbetat med beställningsfilm och är van att ta ansvar och arbeta självständig   

- Mycket hög kompetens inom redigeringsprogram, gärna Adobe Premiere Pro 

- Kompetens inom filmfoto  

- Vana av att arbeta i Adobe After Effects, Photoshop samt närliggande program är meriterande 

- Goda kunskaper i svenska språket i skrift och tal 

Det är meriterande om du har kunskaper inom ljudläggning för mindre produktioner.  

Dina arbetsuppgifter 

Vara delaktig under förarbetet av filmprojektet tillsammans med andra kreatörer i projektgruppen, exempelvis att 
hitta kreativa uttrycksätt för ändamålet, planering och detaljer kring genomförandet utifrån projektens 
fortsättningar.   

Ansvara för filmfoto & filmteknik inför och under inspelning och. Kameratyper som används är primärt C100, 
Sony a7s och Fs7. 

I vissa avseenden på mindre inspelningar kan ett bredare ansvar krävas gällande ljudet och ljussättningen på 
plats.  

Efter avslutad inspelningen i postproduktionsfasen ansvarar du för att strukturera, klippa och färdigställa filmer 
utifrån inspelat material och manus. Kompetens kring enklare slutförande gradning samt ljudmix är ett krav.  

God struktur och ordning under redigeringsarbetet är en självklarhet.   

Vi tror att du är en talangfull kreatör med stor passion för film och en ständig utvecklingsvilja inom ditt område. 
Då du kommer att ha mycket kundkontakt tror vi att du är en mycket trevlig person som har lätt att arbeta med 
andra människor. För att trivas i rollen tror vi också att du är driven, tar egna initiativ och är prestigelös.  

Vi lovar dig en utvecklande och dynamisk arbetsplats med trevliga kollegor.  

Populate som arbetsplats 

Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på vår arbetsplats med våra kollegor. Hur man trivs med sitt arbete, 
arbetsplats och kollegor är en viktig pusselbit för att vi ska må bra i livet. Populate är en arbetsplats som präglas 
av vänliga och professionella kollegor. Vi har stor frihet under ansvar och en hög grad av flexibilitet. Hälften av 
kollegorna är småbarnsföräldrar, så om sanningen ska fram blir det inte så mycket afterwork. Men vi har väldigt 
trevligt ändå. Vi har en åldersspridning från 24 till 50. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning 
ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten. 

Projektanställning med tillträde så fort som möjligt. Stationering i Uppsala, Dragarbrunnsgatan 36c. Lönenivå 
mellan 28 000 – 35 000 kr/mån. Projektanställning påbörjas så fort som möjligt och avslutas 2019-12-22. 

Låter det intressant? Skicka din CV och länk till portfolio och/eller showreel till 
ehsan.nasari@populate.se via e-post märkt med ”redigerare & fotograf ”. Tillträde så fort som 
möjligt.  


