Contracte menor per a la gestió de tasques pròpies d’una oficina de rodatges (film
commission)
El 7 d'agost de 2015 es va publicar en el BOIB el decret 24/2015 pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les Conselleries de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Quedant l'oficina de l'Illes Balears Film
Commission dins l'àmbit de competències de l'Institut d'Estudis Baleàrics, consorci adherit a
la Direcció General de Cultura.
Actualment hi ha projectes començats amb anterioritat que es de vital importància la seva
continuïtat per tal de mantenir la línea començada per la IBFC.
L’IEB seleccionarà una empresa/professional per dur les tasques pròpies d’una oficina de
rodatges amb disponibilitat total entre l’1 de setembre de 2016 i 31 de desembre de 2016.
Tasques:
-

Ajudar a productores i professionals a preparar els rodatges a les Illes Balears oferint la
informació i l’assessorament que puguin necessitar.

-

Donar a conèixer les diferents localitzacions que ofereixen les nostres illes, tant
públiques com privades.

-

Informar sobre la gestió de permisos per rodar en els diferents espais de les nostres illes
i col·laborar amb les productores perquè l’obtenció sigui àgil i senzilla.

-

Oferir informació sobre els professionals, les infraestructures i les empreses del sector
audiovisual de les nostres illes.

-

Donar suport als professionals i a les empreses audiovisuals de les Illes Balears.

Es requereix un nivell mitjà d’anglès oral i escrit i experiència en tasques pròpies d’una oficina
de rodatges.
Es valorarà experiència en àmbits internacionals.
Els interessats podran lliurar el seu CV i un pressupost que contempli el cost total dels seus
honoraris per dur a terme les tasques especificades a les oficines de IEB (C. Protectora, 10 de
Palma) fins dia 29 d’agost de 2016 a les 14.00h.
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