Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, Inc.
Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.
Svobodné médium v nesvobodných zemích
Rádio Svobodná Evropa je médium, které prostřednictvím rádia, televize i internetu vysílá nezávislé
zpravodajství do 23 zemí ve 28 jazycích. Naší misí je poskytovat objektivní informace do regionů, v nichž je
zakázána nebo omezena svoboda mediálního zpravodajství.
Hledáme Technika do našeho Technicko-operačního centra v Praze. Úkolem TOC technika je dohlížet na
to, aby jednotlivé programy byly vysílány ve správný čas a také monitorovat kvalitu vysílání. TOC technik je
zodpovědný za přijetí žádostí na helpdesk a za jejich řádné zaznamenání v našem systému. Zaměstnanec
bude pracovat pod vedením vedoucího služby.
Náplň práce:
- koordinace odchozích a příchozích kanálů s místem určení vysílání
- dokumentace a zaznamenání všech nesrovnalostí a technických problémů týkajících se funkce provozního
centra
- pomoc při monitorování údržby spojené s vysíláním a provozem
- koordinace programových zdrojů s jednotlivými redakcemi a informování redakcí o případných
nesrovnalostech
- přijímání požadavků zaměstnanců RFE/RL v rámci služby „helpdesk“ (prostřednictvím telefonu nebo emailu), zaznamenání požadavku do systému a zajištění vyřešení požadavku příslušným oddělením
- pracovní náplň zahrnuje služby ve dne i v noci, včetně víkendů a svátků
Požadujeme:
- ukončené středoškolské vzdělání v technickém oboru, specializovaná školení a odborná praxe vítána
- znalost digitálních a analogových radio/TV vysílacích zařízení, znalost technických operací týkajících se
vysílání výhodou
- dobrá znalost MS Windows
- znalost angličtiny slovem i písmem na střední úrovni
- český jazyk na komunikativní úrovni
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení po úspěšném zapracování.
Podrobnosti při osobním jednání.
Nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení, plus příplatky (noční 25%)
- široké spektrum zaměstnaneckých výhod (příspěvek na stravování, firemní restaurace, roční MHD kupon,
fitness, 13 dnů 100% hrazené nemocenské tzv. sickday, firemní volné dny nad rámec státních svátků).
- práci v dobrém kolektivu
Zaujala Vás naše nabídka?
Pošlete nám životopis a motivační dopis! Email: jobs@rferl.org

