
Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er statens forvaltningsorgan på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. 
NFI gir tilskudd til filmformidling, til norske filmer, tv-serier og dataspill, til produksjon av internasjonale film og serieproduksjoner som legger 
hele eller deler av innspillingen til Norge og til samproduksjon av film med andre land.  

Vil du prege norsk films fremtid?  
  

Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vårt ansvarsområde omfatter hele filmens 
livsløp gjennom støtte til utvikling, produksjon, lansering og formidling, i tillegg til å kuratere film for Cinematek og strømmetjenester. 

Vi søker ny avdelingsdirektør for utviklings- og produksjonsavdelingen (UPA) 

- en av de mest sentrale og viktigste lederstillingene i norsk film 

Vi ønsker oss en tydelig, engasjert og utviklingsorientert leder med evne til å finne løsninger, jobbe målrettet og være resultatorientert. Du 
har generell kunnskap om og innsikt i audiovisuell produksjon, kreative prosesser, ulike visningsplattformer, internasjonal finansiering og 
har god økonomiforståelse. Det er også en fordel om du har kjennskap til offentlig forvaltning. 

UPA består av to seksjoner, seksjon kunstnerisk vurdering og seksjon produksjonsfaglig rådgivning og forvalter tilskuddsordningene for 
utvikling og produksjon av audiovisuelle verk (spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, dramaserier og spill). 

I denne stillingen får du ansvaret for fondsmidlene til utvikling og produksjon av norsk film og får dermed innflytelse på hva slags historier vi 
får på skjermer og lerret i fremtiden. 

Avdelingsdirektøren for UPA inngår i Norsk filminstitutts ledergruppe som jobber mot felles mål og strategier. Du får gleden av å lede en 
avdeling med 23 høykompetente medarbeidere med et brennende hjerte for filmen og med inngående bransjekunnskap. 

Du må ha høyere utdanning, relevant ledererfaring og evne til å inspirere, samarbeide og lede en kunnskapsorganisasjon. Som leder av 
UPA må du ha en god dialog med bransjen og være med å sikre god samordning med både de regionale aktørene på filmfeltet og med 
internasjonale samarbeidspartnere. Du må være forberedt på tidvis høy arbeidsbelastning og noe reisevirksomhet. 

Stillingen er innplassert som Avdelingsdirektør SKO 1060 i lønnstrinn 75-80. (KR 686 900 - 792 700), avhengig av kvalifikasjoner. Høyere 
avlønning kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater. 

Det er fra NFIs side ønskelig at stillingen besettes som åremål på seks år, men dette forutsetter godkjenning på politisk nivå. Alternativt 
omgjøres stillingen til fast tilsetting. 

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til direktør Sindre Guldvog, tlf. 906 92 002. Enhver henvendelse behandles fortrolig. 

Generelt 

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten, i samsvar med 
offentlighetslovens § 25. Vi varsler søkere dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge. 
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