
Aparte Film este o companie de producție românească cu experiență de 11 ani și 7 
coproducții internaționale de ficțiune și animație de lung metraj premiate în festivaluri 
de prestigiu și distribuite în peste 30 de țări. Aflată în extindere, cu aproximativ 3 
proiecte de lung și scurt metraj anual în diverse faze de dezvoltare, Aparte Film dorește 
să își lărgească echipa cu un Manager dezvoltare/producție și un Asistent 
administrativ, cu interes pentru zona filmului de ficțiune și animație și dorința de a 
învăța în cadrul echipei, începând cu 20 februarie 2019. 
  
Managerul de dezvoltare/producție asistă producătorul în dezvoltarea bugetului și a 
strategiei de finanțare pentru filmele produse, coordonează redactarea cererilor de 
finanțare naționale și internaționale și asigură managementul producției în faza de 
pregătire și derulare a filmărilor. Căutăm o persoană cu interes și experiență în 
domeniul cinematografic, cu inițiativă și bun comunicator în echipă, cu capacitatea de a 
stabili și comunica priorități și a-și administra propriul program, precum și dorința de 
dezvoltare către o poziție de producător. 
 
Descrierea postului: 
 Elaborarea, în colaborare cu producătorul, a bugetului și planului de finanțare 

pentru filmele produse; 
 Redactarea cererilor de finanțare pentru dezvoltarea, producția și distribuția de film 

(CNC, Media, Eurimages etc.); 
 Asistență în încheierea contractelor de finanțare, coproducție, distribuție; 
 Managementul producției în faza de pregătire și derulare a filmărilor – management 

de proiect și buget, contractarea și coordonarea echipei, coordonare logistică; 
 Monitorizarea și asigurarea relației administrative cu finanțatori, coproducători, 

distribuitori și alți parteneri;  
 Coordonarea auditării cheltuielilor producției de film. 
 
Cerințe: 
 Experiență de lucru de minimum doi ani pe un post similar în domeniul 

cinematografic sau în alte domenii; 
 Capacități de organizare și management de proiect; 
 Bune capacități de comunicare și redactare, inclusiv în limba engleză. Cunoașterea 

limbii franceze este un avantaj; 
 Spirit de inițiativă și lucru în echipă; 
 Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office. 
 
 
Asistentul administrativ asigură buna funcționare administrativă a companiei și 
asistență echipei de producție pentru toate aspectele producției și exploatării filmelor 
din portofoliu. Căutăm o persoană cu interes pentru domeniul cinematografic, cu 
inițiativă, spirit de echipă și bun comunicator, cu capacitatea de a stabili și comunica 
priorități și a-și administra propriul program, și deschidere spre a învăța. 
  
Sarcinile specifice postului: 
 Asistarea producătorului și echipei de producție în activitățile administrative zilnice; 
 Activitate secretariat și administrarea tuturor solicitărilor adresate companiei; 
 Coordonarea logistică a biroului; 



 Administrare facturi, plăți și deconturi și coordonarea relației cu departamentul 
contabil; 

 Managementul și îmbunătățirea paginii web și a canalelor social media ale 
companiei; 

 Acordarea de asistență administrativă echipei de producție pentru toate aspectele 
producției și exploatării filmelor din portofoliu. 

 
Cerințe: 
 Experiență de minimum un an de administrare office sau minimum 6 luni de asistent 

de producție; 
 Bun organizator și comunicator; 
 Spirit de observație dezvoltat, atenție la detalii; 
 Bună cunoaștere a limbii engleze. Cunoașterea limbii franceze este un avantaj; 
 Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office. 
 
 
Oferta noastră: 
Oportunitatea de a lucra și a se dezvolta alături de profesioniști într-un domeniu de 
activitate creativ, fascinant și dinamic. 
Pachet salarial atractiv și competitiv, calibrat în funcție de experiență și expertiză. 
 
Așteptăm CV-ul și o scrisoare de intenție, cu precizarea poziției vizate și cu detalii 
despre proiectele în care ați fost implicați, pe adresa office@apartefilm.net, până la data 
de 4 februarie 2019. 
 
Mai multe detalii la www.apartefilm.net. 
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