HĽADÁŠ PRÁCU V MÉDIÁCH?

TECHNIK PRENOSOVÉHO VOZA AUDIOTECHNIKA
Láka Vás mediálne prostredie a najmodernejšia technika?
Chcete pracovať v novom Full HD prenosovom voze?
Do nášho tímu na Odbore techniky STV hľadáme novú posilu,
ktorej zodpovednosťou bude zabezpečenie prevádzky
HD SDI prenosového voza.
NÁPLŇ PRÁCE:
• organizovanie a riadenie práce spojenej s prevádzkou obrazovej
a zvukovej techniky v prenosovom voze
• kompletné nastavenie obrazovej digitálnej techniky,
predovšetkým HD SDI obrazová réžia, krížový prepojovač obrazu
a zvuku, záznamové zariadenia a riadiace PC systémy VSM
pre všetky druhy zariadení
• Nastavenie profesionálnych kamier a ich korekcie pri výrobe
a vysielaní
• Nastavenie a obsluha záznamových zariadení
• Operátor slowmotion systémov predovšetkým pri športových
prenosoch
• zodpovednosť za technickú kvalitu vyrábaného a vysielaného signálu
• realizácia technologických riešení televíznych výrob v spolupráci
s výrobnými a umeleckými zložkami
• odborné servisné práce a meranie technologických zariadení
• znalosti v oblasti satelitných technológii vítané
• pomocné práce pri inštalácii kamier a statívov a prenosných
technológii na štadiónoch a v halách
• realizácia prepisových prác a strihových prác pri vysielaní
na pracoviskách záznamu v prenosovom voze
• práca v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
POŽIADAVKY:
• Vzdelanie: SŠ, prípadne VŠ so zameraním elektrotechnika
(slaboprúd)
• odborné vedomosti z oblasti video/audio techniky
• skúsenosť s praktickou V/A elektronikou a počítačmi
• znalosti v oblasti výpočtovej techniky v súvislosti
so súborovým riešením
• vodičský preukaz skupiny B; skupiny C - výhodou
• znalosť anglického jazyka – výhodou
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• chota pracovať na zmeny (nepravidelná pracovná doba)
• ochota cestovať v rámci Slovenska (časté služobné cesty)
• tímový hráč, aktívny prístup k práci
• ochota, schopnosť učiť sa, flexibilita
Pošlite nám svoj profesijný životopis s fotografiou
a motivačným listom na kariera@rtvs.sk

Miesto práce: RTVS, Mlynská dolina/ Mýtna 1, Bratislava
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok
Mzda: 1000€ brutto (v závislosti od kvalifikácie a skúseností kandidáta
môže byť základná mzda dohodnutá vyššie + variabilná zložka (odmeny)
Viac informácií nájdete na:

www.rtvs.org

