
Guide: Sådan laver du en film om et SmåJob i din virksomhed 
 
Ønsker du at gøre opmærksom på et ledigt SmåJob i din virksomhed? Så lav en enkel og informativ 

film og del den i netværket og på din virksomheds sociale kanaler.  
 
Gode råd når du filmer 
 
Film med din smartphone og klip din film sammen i et enkelt program som iMovie eller InShot. Ønsker du at tilføje 
tekst og grafik på din video, kan det gratis program Canva være til hjælp.  
 

• Vend kameraet vandret. Film ikke i højformat.   

• Gå tæt på personen som interviewes – kun hoved og brystkasse med i billedet. 

• Sørg for at der ikke er andre lyde i rummet. Optag en stemmeprøve og lyt til optagelsen.  

• Tal højt og tydeligt.  

• Placer interviewpersonen i et godt lys. Gerne sidelys ved et vindue – ikke foran vinduet, da man bliver svær at 
se. 

• Lav gerne flere takes og gør dem kortere og mere præcise. 

• Lav gerne lidt dækbilleder af hænder, der arbejdet/rummet/virksomheden/selve arbejdet eller lignende der 
kan klippes ind i interviewet. Her kan du give et indtryk af din virksomhed og give fortællingen liv.  

 
---------------------------- 
 
Drejebog for optagelserne: 
 

1. Introduktion til virksomheden 
Motiv: Virksomhedsleder stående ved virksomheden/ i produktionen/ på kontoret/ ved varebilen eller 
lignende. Gå tæt på.  
Forslag til det, der siges: Fortæl om din virksomhed, hvad den arbejder med – og helt kort om det SmåJob, 
du leder efter en medarbejder til. Eksempelvis jobtitel og antal timer.  

2. Mere om jobbet 
Motiv: Arbejdspladsen og der, hvor SmåJobbet foregår 

Her kan du uddybe, hvad jobbet går ud på med opgaver, antal timer, arbejdstid og forventninger til 

medarbejderen. Fortæl også gerne om hvordan I passer på hinanden på arbejdspladsen – og hvorfor man I 

din virksomhed tager socialt ansvar.  

3. Hvordan søger man jobbet 

Motiv: Virksomhedslederen på arbejdspladsen 
Fortæl kort og præcist, hvordan man kan søge jobbet. 
- ”Send os en mail med en kort tekst om dig selv på 
xxxx” 
- ”Giv mig et kald på XXXXXXX”  
- ”Find annoncen på JobNet” 

 
 


