
Unik Media søger klipper på deltid 
 

Er du en dygtig filmklipper, som brænder for at formidle historier? Så er det måske dig, vi søger til i 
Unik Media!  
Unik Media søger to kreative klippere på deltid med erfaring indenfor klipning, colorgrading og 
sound-design af filmprojekter. 
Dine primære hovedopgaver kommer til at bestå af at klippe, sound-designe og colorgrade 
filmprojekter, herunder reklamefilm samt musikvideoer for både brands og kunstnere.  
Ved givne projekter vil du også tage del i andre led i processen såsom ideudvikling. 
Vi sparrer og udveksler meget med hinanden på kontoret, og vi kan derfor også garantere, at der i 
høj grad vil være mulighed for at du kan udvikle og dygtiggøre dig i stillingen. Her ser vi i høj grad 
også frem til at lære dig!  
Vi forventer dog at du har erfaring med klipning, er god til at holde overblik og kan arbejde 
struktureret. 
Jobbet er en deltidsstilling på ca. 10-12 timer om ugen, og du vil komme til at arbejde for en ung, 
kreativ og passioneret arbejdsplads, hvor ideer bliver hørt og du få mulighed for at prøve dine idéer 
af. 
 
Hvem er vi? 
Unik Media er et ungt og kreativt filmproduktionsselskab, der siden starten af 2019 har produceret 
professionelt film- og billedmateriale til virksomheder, brands og artister både på nationalt- og 
internationalt plan.  
Unik har kontor i hjertet af Aarhus og drives af en gruppe passionerede unge kreative sjæle, som 
brænder for kreativ storytelling og filmskabelse. 
  
Om dig: 

- Du bor i Aarhus eller omegn, og har mulighed for at møde op på vores kontor i Aarhus C 
ugentligt. 

- Du har 2-3 års erfaring indenfor filmredigering. 
- Du er en erfaren bruger i Adobes programmer kender til DaVinci Resolve. 
- Du leverer kontinuerlig høj kvalitet og slipper ikke en opgave, før du er tilfreds med resultatet. 
- Du trives i et ungt og kreativt miljø med fart på. 
- Du er ambitiøs, ansvarsbevidst og pålidelig. 
- Du er struktureret og er vant til at arbejde med deadlines. 
- Du har god energi - og har lyst til at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi vægter det 

sociale højt! 
  
Du får: 

- En attraktiv timeløn 
- Ansvar for klippearbejde, colorgrading og sound-design på store og små projekter. 
- Mulighed for at tage del i idéudvikling og udfolde dig kreativt ved hvert enkelt projekt. 
- En ung og kreativ arbejdsplads i massiv udvikling, hvor vi godt tør love, at der er god energi 

og fuld fart på. 
- Gratis kaffe, sodavand og øl om fredagen   



  
 
 
Typiske arbejdsområder:  

- Klippe- og redigeringsarbejde i alle størrelser. 
- Color-correction og colorgrading.   
- Sound-design. 
- Formatering af projekter til Sociale Medier. 
- Tage del i den kreative udvikling i opstarten af et projekt. 

 
 
Er du nysgerrig, og vil du være med til at tage Unik Media til et nyt niveau? 
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Marcus Møldrup på tlf.: 
27626838. 
Men hvis du allerede nu ved, at jobbet er noget for dig, så smid os en ansøgning sammen med din 
portefølje til job@unikmedia.dk.  
Jobbet er til start hurtigst muligt og vi holder derfor løbende samtaler. 
 


