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LEDIG STILLING SOM KONTORKOORDINATOR (OFFICE COORDINATOR) 
 
Nordisk Film & TV Fond bidrar til promovering og toppfinansiering av nordiske kvalitetsfilmer, 
dokumentarer og TV-serier. Virksomheten baserer seg på en avtale mellom Nordisk 
ministerråd, fem nordiske filminstitutt og elleve nordiske TV-stasjoner. Vi er en hyggelig 
arbeidsplass med seks ansatte som holder til sentralt i Oslo. Se vår hjemmeside for mer info: 
www.nordiskfilmogtvfond.com 
 
En av våre ansatte skal nå videre til nye utfordringer, og vi søker derfor etter en ny 
medarbeider. Oppgavene til kontorkoordinatoren vil være en kombinasjon av økonomiarbeid, 
kontorrutiner og koordinering av prosjekter.  
 
ØKONOMI: registrering og utbetaling av fakturaer i ulike valutaer, og klargjøring av bilag for 
overlevering til regnskapskontor. Herunder også oppfølging og kontakt med våre parter og 
støttemottagere, samt hovedkontakt for Riksrevisjonen.  
 
KONTORRUTINER: daglige kontorrutiner og ellers oppgaver etter avtale. 
 
KOORDINERING AV PROSJEKTER initiert av Fondet, disse vil være varierende i lengde og 
omfang. 
 
Nordisk Film & TV Fond er en dynamisk arbeidsplass, og vår nye medarbeider må være 
åpen for at organisasjon og arbeidsoppgaver kan endres underveis.. Arbeidsmiljøet vårt er 
nordisk og internasjonalt, og kontorets arbeidsspråk er skandinavisk/norsk. Gode 
engelskkunnskaper er et tilleggskrav. Vi søker en ansvarsfull og ryddig person. Det er også 
vesentlig at du som søker har interesse for film og TV, og det er en stor fordel om du har 
tidligere arbeidserfaring fra denne bransjen. Noe reisevirksomhet i Norden må påregnes. 
 
Fast stilling. Stilingsprosent: 100%. Lønn etter avtale. Tiltredelse: uke 32, eller snarest 
deretter. 
 
Har du spørsmål om stillingen, vennligst kontakt Fondets direktør, Petri Kemppinen, pr. e-
post: petri@nordiskfilmogtvfond.com eventuelt pr. telefon +358-40-5628140 i tidsrommet 
14:00-16:00 12. juni eller 9:00-11:00 13. juni (norsk tid). 
	
Søknad og CV sendes til: lise@nordiskfilmogtvfond.com  
 
Søknadsfrist: 19. juni 2017 kl. 16:00 (norsk tid). 
	


